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Referat af bestyrelsesmøde i SAS  
4. september 2019. 

Dagsorden 
 
Mødedeltagere  Status 
Claus Møller Christensen   
Morten Lindquist    
Arne Hansen     
Anja Kiersgaard   afbud 
Ulrik Sams     
Jesper Bjerge Christensen   
Henrik Stæhr    
Per Falk Rasmussen  Kom senere 
Anders Tümmler    

 
1. Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt 
 

2. Information 
Diverse informationer drøftet. Både optages den 19. oktober 2019. Samtidig holdes standernedhaling. 
Standerophaling sker den 18. april 2020. 
 
3. Regnskab 
Arne gennemgik regnskabet til orientering. 
Beholdningerne er kontrolleret og fundet OK 
Ansvar: Arne 
 

4. Hovmester 
Oplæg til drøftelser af punkter ift. Kontrakten er rundsendt af Per. 
Oplægget blev drøftet og på visse områder justeret. Dialogen med hovmesteren om en forlængelse tages af Per og 
Claus 
Ansvar: Per 
 

5. Broudvalg 
Vandforbrug ser fornuftigt/normalt ud 
Ledige pladser – ingen ledige pladser – intet nyt. 
Bestyrelsen opfordrer alle bådejere til, når masten lægges i masteskuret, at afmontere så meget af den løbende rig og 
sallingshorn som muligt og i øvrigt at surre resten tæt til masten så det ikke berører andre master. Træmaster kan 
hænges op under halvtaget. 
OG HUSK masteskuret er KUN til master og rulleforstag. Bomme, spilerstage og lign. Må ikke lægges i masteskuret. 
Ansvar: Jesper 
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6. Bygninger og Udendørs arealer 
Overvågning – intet nyt – vejret har drillet, så ekstra kameraer opsættes senere. 
Ansvar: Ulrik 
 
Hjørnet på terrassen ved bro 2 er undermineret og synker. Og parkeringspladsen har også lunker. Kommunen er på 
sagen. 
Nedkørsel – mellem græs og asfalt forventes udjævnet af kommunen. 
Ansvar: Claus. 
 

7. Juniorudvalg  
Stævne i Herslev Sejlklub: Malte nr. 1, Amalie nr. 5 i Zoom8. Ida-Marie nr. 1 i Optimist B. Flot sejlet. 
Vi har søgt flere fonde og virksomheder om støtte til en ny RIB.  
Flere juniorer har nu nået et stadie, hvor de skal til at skifte joller. VI ser på hvordan puslespillet løses. 
Klubmesterskab afholdes den 5. oktober. 
Næste stævner er Ungdoms DM i Horsens. En Feva og en Zoom deltager. Og så kommer Harboe Cup. 
Ansvar: Anders Tümmler 
 

8. Øvrige udvalg/faste aktiviteter 
Harboe Cup: 
Orientering om stævnet. Alt ser pt. Fornuftigt ud med ca. 200 tilmeldte. Orienteringsmøde holdes den 5/9. 
Ansvar: Claus 
 
Vedligeholdelsesteam:  
Teamet holder efterårs-opstarts-møde 5/9 og sætter derefter ind med efterårets opgaver. 
Ansvar: Claus 
 
Aktivitetsudvalg:  
Datoer for efterårets og vinteren arrangementer er nu fastlagt og vil blive lagt på hjemmeside og facebook. 
Ansvar: Sussi 
 
Vinsmagnings arrangement afholdes den 7/11 kl. 17.30 i Slagelse Vinkompagnis lokaler. Klubben inviterer alle 
medlemmer til tapas og vinsmagning. Der vil være egenbetaling på kr. 150 for arrangementet. 
Whisky arrangement aftales efterfølgende. Slagelse Vinkompagni er også med i dette. Arrangementet afholdes i SAS’ 
lokaler. 
Ansvar: Ulrik 
 
Danske Tursejlere har henvendt sig om lån af multirummet til kanalskipperkursus den 2-3 november. Arrangementet 
accepteres. 
 
Årets Gang : suppleres efterhånden som nyt dukker op. Intet nyt på mødet andet end de aftalte arrangementer. 
Ansvar: Anja (liste) – Arrangementer til liste: Alle 
 
Onsdagssejlads:  
Sæsonen forlænges på medlemmernes eget initiativ. 
Ansvar: Per 
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El-forbrug:  
Elforbruget er aflæst og resultaterne drøftet. Den præcise opdeling på bimålere fastlægges, og derefter omlægges 
bimålerne mere hensigtsmæssigt. De væsentligste forbrugskilder er måske identificeret, men vi vil kende det mere 
korrekt. 
Ansvar: Henrik/Ulrik 
 
9. Til drøftelse/beslutning, i øvrigt: 
Oprensningsprojektet og drøftelse af finansiering:  
Der er fortsat dialog med miljøministeriet om opdeling af havnen i et område til dumpning og et område til by-pass. 
Når dialogen er nået til en konklusion, sendes sagen videre. 
På næste møde har vi forhåbentlig mere viden om tilladelser og kan komme videre med tidsplaner. 
Ansvar: Ulrik 
 
Støtte fra OK benzin.  
Ansøgning sendt – svar afventes. 
Ansvar: Claus 
 
Legeflåden:  
Bestyrelsen spørger medlemmer om hjælp til vedligehold og daglig tilsyn, når man møder dem. 
Ansvar: alle 
 
Anlægsarbejder  
Udvidelse af jolle pladsen er sendt til kommunen og tilbagemelding afventes. 
Ansvar: Claus 
 
Facebook-siderne sammenlægges eller? 
Facebook sider henvender sig mest til virksomheder, foreninger eller andre som har brug for ’et udstillingsvindue’, 
hvorimod en gruppe er til medlemmernes indbyrdes brug. Sider har ekstra funktioner som fx kalender, og en del 
funktioner som kan overvåge aktiviteten. 
Reelt er oprettelsen af siden nok sket lidt hurtigere end godt er, så siden nedlægges og gruppen beholdes. 
Ansvar: Morten 
 
Oplæg til møde for nye medlemmer 
Oplæg til nye medlemmer sendes til alle i bestyrelsen for kommentering. 
Ansvar: Morten 
 
10. Aftaler 
Intet at bemærke. 
 

11. Eventuelt 
Klubmesterskabet for kølbåde har ikke været annonceret bredt nok. Bestyrelsen opfordrer til at klubarrangementer 
generelt annonceres mere på klubbens hjemmeside og på facebook. 
 
12. Punkter til næste møde 
Opfølgning Harboe Cup 
Opfølgning på oprensning 
 
13. Dato for næste møde 
Mandag den 7/10 kl. 18.00 


