
Skælskør Amatør-Sejlklub 
 

Gammelgade 23, 4230 Skælskør, Telefon 5819 6016 

Referat af bestyrelsesmøde 20. feb. 2012.  
 

Dagsorden. 
 

1. Meddelelser v. formanden. 
2. Godkendelse af dagsorden. 
3. Regnskab. 
4. Klubhus. 
5. kapsejladsudvalg. 
6. Broudvalg. 
7. Juniorudvalg. 
8. Ordinær generalforsamling. 
9. Evt. 
10. Punkter til næste møde. 
11. Næste møde. 

 
Deltagere: Samtlige best. medlemmer & Jan Baisner. 
 
1. Generalforsamling i Dansk Sejlunion 24. marts. 

Sydstævnekredsen har gen. fors. 7. marts. Claus Møller Chr. 
er formandskandidat i juniorafdelingen. 
Ny pris for gæstesejlere i 2012 er 130kr. pr. døgn. 
Jan clearer aftalen med N.S.K. om at ligge gratis i hinandens 
havne. 
 

2. Lejekontrakt for klubhus ønskes til debat under pkt. 4. 
 

3. Arne Hansen gennemgik regnskabet. Der mangler betalinger 
for broleje/kontingent for mere end 40.000kr. Betalingsfrist 
15.februar. 

 
4. Telefon, der kun kan modtage opkald. med evt. omstilling til 

et bestyrelsesmedlem forsøges installeret. Skal også kunne 
ringe 112 og 114. Arne kontakter TDC. 

 
Forsøgsordningen uden hovmester i klubhuset fortsætter. 
Der har været stor tilfredshed med bespisning i forbindelse 
med aftenmatcher og andre arrangementer. Juniorerne har 
også været begejstrede for deres ”madklub”.  
 
Lejebetingelser for klubhuset fortsætter uændret. (se hj. 
siden). Det er fortsat sådan, at ved arrangementer afholdt af 
udvalg nedsat af bestyrelsen, serveres der kun Harboe 
produkter. 
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5. Storebæltsmesterskab for Nordiske Folkebåde afvikles 11. og 
12. august. 
Europa jolle klubben har spurgt, om vi kan afvikle deres D.M. 
i forbindelse med Harboe cuppen. Claus Møller Christensen 
undersøger, om det kan lade sig gøre. 
 

6. Havne- plads og ordensreglementet blev gennemgået, 
tilrettet og ajourført. Væsentligste tilføjelse/ændring er i 
pladsreglementet stk. 10 de sidste 2 afsnit.( kan Læses på 
hj. siden) 
Flemming Larsen – Arne Hansen og Jan Baisner erstatter det 
gamle broudvalg i 2012. Tak til Flemming – Svend og Bob for 
jeres mangeårige indsats. 
 

7. juniorerne fejrer Fastelavn 25. feb. Søndag d. 26. feb. Tager 
de til bådeudstilling i Bella. I Skælskør hallen har vi en stand, 
der skal forsøge, at lokke flere sejlere til SAS. Det foregår d. 
4. marts. Brobygning af nye flydebroer medio marts. 

8. Annoncering af gen. fors. kommer i Lokalavis 22. feb. og i 
Sjællands tidende 25. feb. 
Indkaldelsen er nu på hjemmesiden. 
Søren kontakter dirigenten Jens Iversen. 
Bestyrelsen vil foreslå Jan Baisner og Jesper Vind Andersen 
som nye bestyrelsesmedlemmer. 
Som suppleanter foreslår vi Torben Roepstorff og Lars 
Ellegaard. 
Bestyrelsen drøftede endvidere mulige formandskandidater. 
 

9. Der måles strømforbrug på broer fra 15. april til 15. 
november. Der er indkøbt en bimåler, der gør dette muligt. 
Der er konstateret en vandskade i et skab i baderummet 
 
Udvalget ang. ”Bundstokken” arbejder videre. 
 

10. Punkter til næste møde: Generalforsamlingen og 
”Bundstokken” 

11. Næste møde 26. marts kl 18:30 
 
  


