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Bestyrelsesmøde i SAS 
7. september 2021 kl. 18.00 i Multirummet  

Dagsorden 
 
Mødedeltagere Status 
Claus Møller Christensen Referent 
David Frederiksen   
Ulrik Sams  
Jesper Bjerge Christensen  
Kristian Urban Hansen  
Henrik Stæhr  
Per Falk Rasmussen   
Anders Tümmler 
Lizette Rysgaard 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Orientering 
• Billeder Anders, Lizette, Kristian tages i dag, så nyt opslag kan hænges op i 

klubhuset. 
• Klubkonference i november – bestyrelse opfordres til at deltage. 

https://dansksejlunion.dk/til-klubben/klubkonferencen/klubkonferencen-2021 
• Vi har budt ind på foredrag med Anne-Marie Rindom, men mange spørger så vi 

afventer om/hvornår det kan lade sig gøre. 

3. Økonomi 
v. David 
Regnskab gennemgået. 
Beholdninger kontrolleret og fundet ok. 

4. Lokaler og Arealer (inkl torsdagshold) 
Aflæsning af elforbrug  - udsat fra sidst 
Aflæsningsskema justeres og vand påføres også. Henrik sørger for at tilføje letlæselige 
sammenligninger. 
 
Status spunsprojekt 
Ulrik gav status – og projektet er desværre konstateret at høre under Kystdirektoratet 
som skal vurdere projekt og konsekvensberegninger. Der er stor dialog med 
kommunen og dette og vi forsøger at påvirke processen. Forventet startdato er derfor 
nu tidligst februar/marts 2022. 
Desværre er vores direkte påvirkning kun gennem kommunen. 
 
Generelt 
Kristian holder fremover jævnligt møde med torsdagsholdet om projekter gennemført 
og planlagt.  
Der har igen været rigtigt mange i gang og der er udført rigtigt mange ting. Bl.a. er 
klubhuset malet, legeflåden vedligeholdt mht trin, pumpe mm og en lang række 
mindre, men gode opgaver. 
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Der ses på udluftning i omklædningsrum, montage af luftslanger under vand, 
modvirkning af overkogning af solfanger, maling af multirum m.m. 
 
Sebrina – rengøringshjælp - er klar til afrensning af baderum for skimmelsvamp. 
Det kræver 2 dages aflåsning af baderum. Det planlægges til tirsdag/onsdag i uge 37. 
Anders aftaler. 

5. Hovmester 
Intet nyt at bemærke. Men hovmesteren er glad, udsugning virker og hovmesteren 
kan konstatere at gæstesejlere nu kommer igen – for at besøge os og hovmesteren. 

6. Broudvalg 
Der skal nedsættes et nyt broudvalg. Jesper og Kristian er i første om gang udvalget, 
men de kan supplere efter behov. 
Jesper aftaler med David + Mia hvordan ventelister håndteres fremover.  
Bestyrelsen blev orienteret om dialog mellem medlemmer vedr. pladser. Bestyrelsen 
er tryg ved broudvalgets behandling. 

7. Kapsejladsudvalg 
Harboe Cup - Tilmelding i gang. Pt ca 130 tilmeldte. Ok joller med igen, da der ikke 
forventes et væld af Europa og Laser joller.  
Kender vi en som har en campingvogn vi kan låne til Kobæk? 
Info til medlemmer og hjælpere i denne uge om hjælp til kørsel og overnatning. 
  
Klubmesterskab aflyst pga for få tilmeldte. 
Skæl-Cup har pt. 14 tilmeldte. 
Der udarbejdes årshjul fremover. 

8. Juniorer 
Anders orienterede – god gang i træningen, hvor holdene om torsdag er slået 
sammen, med 3 trænere. 
Lørdag hjælper juniorerne Lions Club med Harboe Dåseræs. Før og efter er der hygge-
sejle-dag.  
Og flere er klar og tilmeldt Harboe Cup. 

9. Sejlerskole 
Der er evalueringsmøde efter sæsonen. Deltagerne er blevet opfordret til at hjælpe 
med Harboe Cup.  

10. Aktivitetsudvalg / Aktiviteter 
Vejrøturen blev aflyst p.ga blæst 
Brombærturen blev klaret med en lokal tur og indsamling af brombær lokalt. 
Skæl-Cup med mole øl/pølser. 
Standernedhaling 23/10. 
Julefrokost 20/11 til frokost i multirummet. 

11. Eventuelt 
Der er pt hyppig besøg af uønskede unge på jollepladsen. De unge mangler ofte at 
rydde op, men det er desværre også et kedeligt signal de unge de viser. Alle opfordres 
til at holde øje og tage dialogen med dem om at de bedes finde et andet sted. 
 
Der har været tyveri fra 2 både i sejlklubben. Videoerne er gennemgået, men der er 
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endnu ikke konstateret nogen aktivitet som vi kan identificere eller sammenkoble med 
tyverierne. Muligheder for yderligere sikring, overvågning udført af medlemmer m.m. 
blev drøftet og vil blive drøftet yderligere. 
 
 
 
 

12. Næste Møde 
Næste møde 11/10 – kl. 18.00 


