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Bestyrelsesmøde i SAS  
07. Oktober 2019. 

 
Referat 

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

 
1. Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt 
 

2. Information 
Nauticat-klubben har bedt om at låne lokaler i SAS til årsmøde d.07.03.2020. Det giver god mening at låne til dem for 
et lempeligt beløb ift relationer til byen (overnatning) og i øvrigt til SAS´ øvrige aktiviteter. Claus giver dem tilsagn. 
 
Vild Med Vand ligger næste år d.13.juni, hvis man skal være en del af det landsdækkende arrangement. Det ønsker 
SAS ikke, idet der er mange arrangementer i og omkring dén weekend. Vi kan holde Åbent Hus/Vild Med Vand og 
foreslår i stedet d.16.maj 2020 sammen med roklubben. Bykontoret kontaktes med henblik på koordinering med 
øvrige vandbaserede arrangementer/-parter på dét tidspunkt (Skælskør Havn, roklubben, Bykontoret). Det besluttes 
at holde Åben Hus på datoen. 
Ansvar: Claus 
 
OK-jollesejlere fra Korsør ønsker at vintertræne sammen med SAS og at bruge sejlklubbens faciliteter dertil. De betaler 
et lempeligt beløb og dette tillades. 
Ansvar: Claus 
 
Feva-sejlere fra Korsør ønsker at bruge sejlklubbens faciliteter til vintertræning. De betaler et lempeligt beløb og dette 
tillades. 
Ansvar: Anders Tümmler 

 
3. Regnskab 
Regnskabet gennemgået og taget til efterretning. 



Skælskør Amatør-Sejlklub 
 

Gammelgade 23, 4230 Skælskør, www.sejlsas.dk 

Ansvar: Arne 
 

4. Hovmester 
Kontrakten er revideret og på denne baggrund er der møde med hovmesteren i indeværende uge. 
Ansvar: Per 
 

5. Broudvalg 
Opsagte pladser medfører nogen rokade til foråret. Det drejer sig om 5-6 store/større pladser af hvilke nogle 
formentlig vil ønske sig en større båd. 
 
Masteskur: der udsendes en opfordring/nyhedsbrev til at benytte skuret korrekt i forhold til reglementet. 
Ansvar: Jesper 
 

6. Bygninger og Udendørs arealer 
Overkogningssikring: der investeres i ekspansionsbeholder og sikring til varmtvandsbeholderen for et mindre beløb. 
Igangsættes snarest. 
Ansvar: Arne 
 
Hjørnet på terrassen ved bro 2 er sunket, huller i parkeringspladsen, nedkørsel: Claus har kontaktet kommunen 
Ansvar: Claus 
 
7. Juniorudvalg  
Der har været sidste torsdagstræning for Søstjerner og Juniorer. De gjorde det godt til Harboe Cup og vi fik to 
kredsmestre (Opti B og Teva). 6 juniorer sendes til efterårstræning på Oure og Kaløvig. Nordea Lokalpuljen er ansøgt 
om midler til ny rib. Optagning af ribber: 20. oktober. Der var Klubmesterskab sidste weekend og børnene hyggede 
sig. Sponsorater fra Kommune og Radio Solskin til ny trailer: forslag til ny trailer. De foreslås en Variant 756 (stål) som 
førstevalg. 
Ansvar: Anders Tümmler 
 
Fællesskabsstafetten sejles fra broen ved højskolen til Lodsbroen. Fire børn har sagt ja til at sejle og de følges af en 
båd med voksne. 
Ansvar: Jesper 
 

8. Øvrige udvalg/faste aktiviteter 
Harboe Cup: 
Stævnet var en succes med positive tilkendegivelser og forslag til mindre ændringer. Der var ros fra Dansk Sejlunion. 
Flere af de voksne deltagere har givet tilsagn om at ville tage banelederkursus og det vil være et stærkt signal for 
kredsen. Der mailes derom. 
Ansvar: Claus 
 
Vedligeholdelsesteam:  
De efterlyser opgaver – de er en succes! 
Ansvar: Claus 
 
Aktivitetsudvalg:  
Generalforsamling til næste år planlægges til onsdag d.25. marts 2020. Lokaler bookes. 
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Ansvar: Claus 
Søsætning af både og Standerhejsning sættes til 18. april 2020 (ugen efter Påske). 
 
Årets Gang :  
Indskriv ovenstående datoer og del med Per til FB g www. 
Ansvar: Anja (liste) – Arrangementer til liste: Alle 
 
Slagelse Vinkompagni Cup:  
Sæsonforlængelse incl september har været en stilfærdig succes med tre både, som konkurrerede med lystal på 
trekantsbane. Det gentages. 
Ansvar: Per 
 
9. Til drøftelse/beslutning, i øvrigt: 
Oprensningsprojektet og drøftelse af finansiering:  
Høring i Kystdirektoratet slutter d.17.10, hvorefter der er sagsbehandlingstid og klagetid osv. 
Ansvar: Ulrik 
 
Støtte fra OK benzin.  
Sponsorstøtte tilkendegivet og kontrakt er på vej. Meddeles via Nyhedsbrev. 
Ansvar: Claus 
 
Legeflåden:  
Information: Ansvar for legeflåden søges og vi søger på lidt længere sigt at samle et hold. Aktion: På kort sigt har en 
forælder til en Søstjerne givet tilsagn om at ville hjælpe til. Dette undersøges.  
Ansvar: Per 
 
Anlægsarbejder  
En ny afdeling i kommunen er ved at vurdere vores ansøgning. 
Ansvar: Claus 
 
Facebook 
Siden er nedlagt. Gruppen består. Punktet slettes herefter. 
Ansvar: Ulrik 
 
Oplæg til møde for nye medlemmer 
Mortens skrift gennemgranskes og rundsendes i bestyrelsen. 
Ansvar: Anja 
 
10. Eventuelt 
Der har været en tæt korrespondance med et medlem vedr. ruser, som står placeret til gene i sejlrenden. 
Fiskerikontrollen er opmærksom på fjorden og de snævre forhold.  
 
Der udsendes Nyhedsbrev om brug af masteskuret. 
Ansvar: Jesper 
 
11. Punkter til næste møde 
- 
12. Dato for næste møde 
Onsdag den 06. november kl. 18.00 
Julefrokost d.11.12 kl 18 på Café 45/Postgaarden (Per booker) 


