Referat af bestyrelsesmøde i SAS 1.marts 2010.
Dagsorden.
1. Godkendelse af referat fra best. møde 12.jan.
2. Godkendelse af dagsorden v. møde 1. marts .
3. Generalforsamlingen gennemgåes.
4. Vision 2015.
5. Eventuelt.
6. Næste møde.
Mødedeltagere:Arne-Søren-Jan-Thomas-Claus-Henrik.
1.Godkendt.
2.Godkendt.
3. Dagsorden for gen. fors blev gennemgået. Vi vil foreslå dirigenten, at de 4 forslag under
punkt 5 i dagsordenen præsenteres samlet for at give overblik over omfanget. Derefter
stemmes der om hver enkelt forslag.
Forslag 5a. foreslås delt op i 3 forslag.
Forslag 5a. vurderes positivt fra bestyrelsens side, men der er delte meninger om hvorvidt
vi skal tage forslaget som en helhed eller dele det op i 3 dele.
Ved generalforsamlingen forelægger kasserer Arne Hansen regnskabet og orienterer
ligeledes om det nye budget.
4. Vision 2015. Bestyrelsen skal holde møde om SAS fremtid på langt sigt med
udgangspunkt i Claus tidligere udsendte oplæg.Der skal nye ideer på bordet med en
tidsplan for klubbens langsigtede udvikling. Medlemmer skal involveres- måske vi
allerede v. standerhejsning kan løfte sløret for nogle ideer så medlemmer kan
inddrages i planerne.
5. Dirigent tilsendes ”Bundstokken”
Thomas sørger for øl/vand og kaffe. Arne og Jan mødes m. dirigent før mødets start.
Arne sørger for stemmesedler.
Stemmeoptællere: Jan kontakter Claus-Henriette og
Bjarne Levin.
8 pæle skal bankes på plads efter isens hærgen. Estakader efterses.
Hovmester: Thomas har haft kontakt til mulige emner. Vi er ikke helt tilfredse med
emnerne. Derfor sættes en annonce i avisen. Hvis ingen findes kan et team af frivillige
måske lejlighedsvis stå for enkelte arrangementer. Vi blev enige om, at så længe vi
ingen hovmester har, skal det ikke være muligt , at afholde private fester i klubhuset.
Bådtrailere efterlyses: Vi betaler vægtafgift for 5. Juniorafd. har kendskab til 4
trailere. Hvor er den FEMTE.?

Manglende VVM undersøgelse dec. 2009. Jan og Claus er sat i gang med at undersøge
sagen. Udgangspunktet er en ansøgning om en VVM undersøgelse sendt fra Skælskør
kommune til Slagelse kommune dateret d.30/10 2006.
6. Næste møde: 29. marts kl. 18.

