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Bestyrelsesmøde i SAS  

13. August 2019. 
 

Referat 

 

Mødedeltagere  Status 
Claus Møller Christensen   

Morten Lindquist   Afbud 

Arne Hansen     

Anja Kiersgaard   referent 

Ulrik Sams    (delvist) 

Jesper Bjerge Christensen   

Henrik Stæhr   Afbud 

Per Falk Rasmussen   

Anders Tümmler    

 

 Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt 

 

 Information  
Det bestilte Zhik-tøj er afleveret til bestillerne. 

Ansvar: Claus 

 

Regnskab 

Beholdningerne er kontrolleret og fundet OK. 

Vi har fået lokaletilskud fra Slagelse Kommune for første gang. 

Ansvar: Arne 

 

 Hovmester 
Dato for Evalueringsmøde fastsættes til efter næste bestyrelsesmøde. Inden næste bestyrelsesmøde fremsender Per 

oplæg til drøftelser af punkter ift. kontrakten. 

Ansvar: Per 

 

 Broudvalg 

Vandforbruget ligger højt i april – juli, men gennemsnittet ser i øvrigt fornuftigt ud over den del af året, som er gået. 

Frihavnsordningen bliver udnyttet udover det tilladte. Vi oplever, at nogle af vores gæster tager hjem og efterlader 

båden i et par dage. Dermed ophører Frihavnsordningen og man skal betale fuld pris.  

Plads 17 er stadig til udleje. 

Der har været service på begge kraner og det lovlige lovmæssige eftersyn er dermed overholdt. 

Ansvar: Jesper 
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 Bygninger og Udendørs arealer 
Der er kommet video på Bro 3. Senere vil Bro 2 ligeledes blive dækket af video. Der justeres generelt på kameraernes 
vinkler og skarphed så vi får dækket arealerne bedre. Udendørslampernes tændingstid skal justeres så de kan belyse 
de arealer, som kameraerne skal dække. Der skal formentlig indkøbes nye kameraer med større dybdeskarphed til 
udvalgte steder. 
Ansvar: Ulrik 
 
Et hjørne af pladsen ved Bro 2 er undermineret og synker. Kommunen kontaktes nu, hvor sommerferien er ovre. 
Ansvar: Claus. 
 

Aflåsning af lokaler: der er en del problemer med unge mennesker, som begår hærværk, hvorfor der låses i 

bygningerne. 

Ansvar: alle incl hovmester 

 

 Juniorudvalg  
De store juniorer har leveret fine resultater til Halldor Topsøe Cup. De har været til sejlkamp i Middelfart Sejlklub.  

Søstjernerne er stadig på stadiet, hvor de leger i og med vand. Mellemgruppen kan være sværere at definere 

aktiviteter for, idet ambitionsniveauet og lysten er svingende. 

 

De store juniorer taler meget om deres stævner i resten af sæsonen og det synes som om Skælskør-børnene 

repræsenteres godt ved stævner. 

 

Den store ribbåd er blevet stjålet. Vi må leje en rib til resten af sæsonen. En ny rib vil koste mere end 

forsikringspengene. Vi ansøger derfor fonde til køb af ny rib til næste sæson.  

 

Lodsbro´s-weekend: forekom forgangne weekend med 13 børn. De hyggede sig grundigt, selvom vinden var stærk om 

søndagen og de ikke kunne sejle. 

 

Næste års arrangementer skal snart planlægges og jolletyper skal besluttes. 

Ansvar: Anders Tümmler 

 

 Øvrige udvalg/faste aktiviteter 
Harboe Cup: budget vedlagt til mødet. De første 70 tilmeldinger er indgået og dommerne er stort set på plads. Der 

mangler endnu svar fra et antal hjælpere. 

Ansvar: Claus 

 

Vedligeholdelsesteam: der har været aktivitet henover sommeren, trods sommerferie. Der er masser af ideer til 

aktiviteter til efterårssæsonen.  

Ansvar: Claus 

 

Aktivitetsudvalg:  
Henvendelse fra medlem om mulig vin-/whisky - smagning /-foredrag. Rammerne og prisen aftales med sponsor og 

medlem. Planlægges til en gang i vinter. 

Ansvar: Ulrik 
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Årets Gang : Liste er udarbejdet af Anja og fremsendt inden mødet. Listen begynder med de på hjemmesiden 
værende arrangementer og suppleres efterhånden som nyt dukker op. Oplægges på hjemmesiden. 
Ansvar: Anja (liste) – Arrangementer til liste: Alle 
 
Onsdagssejlads: der skal kommunikeres mere omkring sejladserne så sponsor får lidt mere PR for pengene. Send 
venligst billeder og tekst til Per Kongshøj så det kan komme på hjemmeside og FB. 
Ansvar: Per 
 
El-forbrug: Strømforbruget overvåges løbende. Henrik har samlet et overblik over opdelingen af forbrug på de 
forskellige målere hen over den næste måned, for at lokalisere særligt forbrug. Der er store udsving fra måned til 
måned. Forskellene kan evt. skyldes, at solcellerne har været ude af drift. Bi-målere overvejes på udvalgte steder. 
Ansvar: Henrik/Ulrik 
 

 Til drøftelse/beslutning, i øvrigt: 
Oprensningsprojektet og drøftelse af finansiering: bundprøverne er analyseret og det viser sig havnen er forurenet 
omkring bedringen imellem bro 1 og 2. Den modsatte ende ned mod jollepladsen er ren. Havnen opdeles derfor i to 
områder. Myndighederne søges om klaptilladelse (deponering 10 sømil ude til søs) til den forurenede del. Resten af 
det opgravede materiale ventes at kunne bypasses umiddelbar udenfor fjorden/Agersø Sund. Myndighedernes 
godkendelse forventes inden udgangen af oktober.  
 
Finansiering af uddybningen drøftes. Forslag forberedes til ekstraordinær GF så arbejdet kan udføres til vinter om 
muligt.  
Ansøgninger om støtte skal skrives. Bestyrelsen vurderer til hvem og hvilke vinkler. 
Ansvar: Ulrik 
 
Støtte fra OK benzin. Henvendelse fra medlem om, hvorfor man ikke kan vælge SAS, når man ved tankning skal vælge, 
hvem man sponsorerer. Vi kontakter OK. 
Ansvar: Claus 
 
Legeflåden: Bestyrelsen efterlyser nye ansvarlige personer til at varetage legeflåden. Opgaverne er tilsyn, sejl skal 
op/ned ved godt/dårligt vejr. Rusen tømmes dagligt og krabber skal skiftes mm i bassin. Flåden skal op/ned 
efterår/forår. Bestyrelsen spørger medlemmer når man møder dem. 
Ansvar: alle 
 
RIB stjålet. Hvordan sikrer vi dem bedst fremover? Forslaget er, at træktøjet til traileren demonteres og lægges til side 
til de få gange om året de er i brug. Undersøges. Det undersøges om motorer kan monteres med GPS. 
Ansvar: Anders  
 
Anlægsarbejder i forbindelse med udvidelse af jolle pladsen drøftes med kommunen. 
Ansvar: Claus 
 
Internet eller et FIBIA fibernet? 
Mobilt bredbånd er opsat og kører. SASnet 1 og 2 kan anvendes med password sasnet4230. 
Ansvar: Ulrik 
 
Facebook-siderne sammenlægges 
Status til næste møde: Drøftelse af side og/eller gruppe eller begge? 
Ansvar: Morten 
 
Oplæg til møde for nye medlemmer 
Status til næste møde: Morten laver et oplæg til hvad og hvordan vi fortæller nye medlemmer om klubbens mange 
muligheder. Anja bistår Morten med oplæg. 
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Ansvar: Morten 
 
Skilte til skraldespande 
Er opsat og genplaceres, hvis de falder ned. 
Ansvar: Henrik 
 

 Aftaler 
Intet at anføre. 

 

 Eventuelt 
Aflæsning af målere.  
Se ovenfor 
Ansvar: Henrik / Jesper 
 

 Punkter til næste møde 
Intet at anføre 
 
 

 Dato for næste møde 
Onsdag d.04.september kl 18 til spisning 

 

 


