Referat af bestyrelsesmøde i SAS 5.10 2009.
Deltagere:Thomas,Henrik,Søren,Arne,Claus,Jan,Ole(delvist-sygdom).
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1. Godkendt.
2. Godkendt.
3. Dansk Sejlunion tilbyder kursus ”Klubkonference”om hvordan man driver en klub.Jan og
Claus er mulige deltagere.
Baneleder og dommerkursus: Interesserede er Bjarne Venøs gast og Amanda Kallenbach.
Krav: medlemskab af SAS.
Foredrag v. Bent Lyman. Pris kr.4.500. Bjarne Venø opfordres til at arangere. Bådelauget
inviteres.
4. Codan & trygfonden har chekket klubbens anlæg. De sender en rapport og tilbyder samtidigt
gratis redningskranse og stiger til vore broer.
Arne ser sig nødsaget til at veksle værdipapirer til kontanter p.g.a. renovering af
køkken.Endvidere vil han gøre krav gældende overfor Stormskaderådet.
5. Regnskab fra Luffe DM og Folkebådsstævne er forsinket.
6. Evaluering af stævnet er berammet til 6.nov. kl.18- Lone indkalder.
7. Arbejdet er i gang og ventes færdigt i slutningen af uge 42
8. Masteskur klargøres snarest.---Frihavnsordningen bliver et punkt på næste
generalforsamling.
9. Stort aktivitetsniveau. Der meldes om: Trænerkurser for 2-3 pers.Seks stævner har juniorer
deltaget i siden sommerferien (10 joller og 4 forsk. Klasser deltog man i v. Harboe Cup)
21/10 møde i Sydstævnekredsen i SAS.
Vinter teori tilbydes 1.gang månedligt.
Asfalt på juniorpladsen trænger til reparation.
10. Dialogmødet blev positivt modtaget og har sat gang i nye ideer og tanker omkring klubben.
Mistillid til projektet var i overvægt. Sandsynligvis p.g.a. manglende info fra
Søsportcenterudvalget.
Beddingen var meget vigtig for mange medlemmer.

11. Der bevilges kr.13.750 til Torben Roepstorf således ,at han kan sætte pris på de enkelte
delelementer og dermed det færdige projekt. Uden dette er det ikke muligt at søge fonde om
økonomisk støtte.Roklubben betaler ligeledes kr.13.750 til dette arbejde.
19. okt holder best. møde med Søsportcenteret som hovedpunkt. Senere afholdes møde med
roklub best. så vi kan koordinere vore ønsker og krav.
Det skal bemærkes , at Arne Hansen og Thomas Frederiksen er imod et nyt søsportcenter.
Thomas Frederiksen er imod ,at vi bevilger de 13.750kr. til det fortsatte arbejde med
Søsportcenteret. Han pointerer ligeledes, at han savner info generelt om Søsportcenteret.
12. Der foregår fortsat søgen efter mulige webmastere.
Se www.4chr.dk
13. Standernedhaling 24. okt kl. 14
Næste møde mandag 19.okt kl. 18---Emner: Søsportcenter og nyt køkken.

