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Bestyrelsesmøde i SAS 5.Okt 2015. 

Klokken 18. 
 

Dagsorden. 
 

 Meddelelser v. formanden. 

 Masteskuret har fået renoveret taget, og er klargjort til masterne. 

 Der afholdes det årlige møde i sydstævnekredsen den 17.nov i Nykøbing Falster. 

Claus deltager. 
 

 Godkendelse af dagsorden. 

 Godkendt. 
 

 Regnskab. 

 Godkendt. Beholdninger er kontrolleret og fundet i orden. 
 

 Broudvalg. 

 Udestående elregning fra medlem afsluttes i indeværende uge. 

 Mastekranen virker, vær dog opmærksom på at påvirkning af nødstop kræver 

reset, før kranen virker igen. 

  

 Lege flåde. 

 Produktion af flåden skrider fremad. Det forventes at flåden bliver søsat til foråret 

samtidig med bådene. Regnskabet for projektet fremlagt. Det undersøges om 

projektet på en eller anden måde kan tilknyttes projekt ”vild med vand”. Claus 

og Lars deltager i møde ang. ”vild med vand” i Næstved. 
 

 Multirum. 

 Låsesystem til multirum – i første omgang anvendes nøgle 
 

 Juniorudvalg 

 Sidste træning gennemført. 

 Vintersæsonen indeholder teoriaftenen, svømmehal og arrangementer arrangeret 

af forældreudvalget. 

 Der sejles efterfølgende hver søndag fra den 18/10 kl. 9. Juniorer der har nået et 

tilfredsstillende niveau OG har tørdragt kan deltage i denne træning. 

 Mange af vores optimister har nu et niveau, så de fra sæson 2016 kan sejle i 

’egen’ klubjolle. 

 

 Hovmester. 

 Samarbejde med hovmester om arrangementer, rengøring og sæsonens forløb 

blev drøftet og der afholdes evalueringsmøde med hovmesteren. 

 

 Harboe Cup. 

 Igen en HC med stor succes og rigtigt gode tilbagemeldinger fra mange sider. 

Særligt er tilbagemeldingen fra sejlunionen særdeles tilfredsstillende, ligesom 

mange forældre har givet flotte tilbagemeldinger. 

 Økonomien er ikke endeligt gjort op, men vi kan allerede nu se at den lander på 

et for klubben tilfredsstillende niveau. 

 Der indkaldes som normalt til evaluering og hjælper middag indenfor nærmeste 

fremtid. 
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 Stander nedhaling. 

 Som tidligere drøftet – 24/10 kl. 14.00. 

 

 Evt. 

 

 Punkter til næste møde 

 Som ovenstående dog uden Harboe Cup og Standernedhaling. 

 

 Dato for næste møde 

 Allerede fastlagt til 3/11 

 N.B Husk mødet starter kl. 18.00 

 

 

Afbud :  Per. 

  

 
 

 


