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Bestyrelsesmøde i SAS 
21. februar 2022 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 
• GF i DS, Sydstævnekredsen og FLID. Sydstævnekredsen foreslås nedlagt da andre 

netværk kan varetage den opgave på tværs af klubberne. Det tætte samarbejde 
om stævner og arrangementer har i mange år været næsten ikke eksisterende, og 
behovet for kredsen er derfor vurderet meget lavt. Bestyrelsen i kredsen foreslår 
at kredsens økonomi fordelem med at tilbagesende de sidste 2 års kontigent til 
klubberne og den resterende økonomi gives til Harboe Cup, da det er eneste reelt 
samlende arrangement for kredsens juniorer. 

• Slagelse Guld afholdes 25/3 – BB10’eren deltager som vindere af DM 2021. 

3. Økonomi 
Det er første regnskab efter et årsskifte med vores nye bogføringsadministration, og 
der er udfordringer med regnskabsopsætningen, så regnskabet eftersendes. 
(David).  
 
Drøftelse omkring el – David indhenter oplysninger om mulighederne til når vores 
nuværende fastprisaftale udløber. Vi ønsker som udgangspunkt en ny fastprisaftale. 

4. Lokaler og Arealer (inkl torsdagshold) 
Aflæsning af el og vandforbrug (Henrik) 
Som forventet et lavt forbrug som følge af vintersæsonen. 
Køkken er næsten ikke eksisterende. 
 
Vandforbrug ligeså også selvom der har været et toilet som løb – det er udskiftet. 
 
Ulrik og Kristian ser på muligheder for at optimere klubbens udgift til opvarmning og 
el. 
 
Status spunsprojekt (Ulrik) 
Politisk er der pt intet nyt. Budgettet for 2022 i Slg Kommune bliver genoptaget til 
forventet drøftelse i marts/april. 
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Kommunens administration gør alt for at projektet prioriteres så højt som vi også 
ønsker det. De er helt klar over problemets omfang og potentielle risiko. 

 
Projekter generelt (Kristian) 
Torsdagsholdet har igen været i gang med mange gode opgaver. Bl.a. maling af 
omklædningsrum, værkstedsrum, udskiftning af hjertestarterskab m.m.  
Der er fundet tilbud på emfang til køkkenet, så indemiljøet i klubhuset kan forbedres. 
Indkøb blev accepteret så vi sørger for at det kan times med udskiftning af tag. 
 
Cirkulationspumpe til brugsvand er itu og udskiftet. 

 
Jesper Chr. har set på spil til bedding, som var sat til salg på DBA. Spillet var 
renoveret og så umiddelbart ud til at være fint. Men realiteterne viste sig at det ikke 
kunne passe til vores behov uden det blev ca. dobbelt så dyrt. 
Jesper har i processen også talt med et kranfirma om udspil på hvad et nyt elspil.  

5. Hovmester 
Han glæder sig til at starte igen. 
(Per) 

6. Broudvalg 
Der ses på pladsfordeling m.m. efter 1. marts når alle kontingent indbetalinger er 
registreret endeligt. 
(Jesper) 

7. Kapsejladsudvalg 
Intet nyt. 
(Claus) 

8. Juniorer 
Alm. vinter aktivitet. Lille RIB er retur efter service - endelig. Det har taget længere 
end forventet og håbet, desværre også til en højere regning end ventet. 
Der er flere juniorer som er nået en alder, hvor der måske kan forventes lidt frafald 
p.g.a. uddannelse og andre prioriteringer. Det er normalt, men udfordrende for vores 
klub. 
Søstjernetræner/ansvarlig er stadig en udfordring at finde og frivilligheden er generelt 
meget udfordret når vi taler om hjælp til ungdomsarbejdet. Det er en stor udfordring 
og et krisepunkt for vores klub.  
Der arbejdes med rekrutteringsplaner for 2022 og frem. Der iværksættes en drøftelse 
om rekruttering generelt for hele klubben på kommende bestyrelsesmøde. 
(Anders) 

9. Sejlerskole 
Intet nyt. 
(Lizette)  

10. Aktivitetsudvalg / Aktiviteter 
Rigtigt godt Gin arrangement – mange positive tilbagemeldinger fra flere medlemmer. 
 
Knob-arrangementer har været ok besøgt og en hyggelig samling på tværs af klubben. 
 
Foredrag med Anne-Marie Rindom har ca. 125 tilmeldte og med støtte fra First 
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forsikring er omkostninger betalt. Der sælges derudover øl, vand, vin og kaffe med 
indtægt til klubben. 
 
GF indbudt til 30/3-2022. 

11. Eventuelt 
Generalforsamling 
• Forslag til ny suppleant i stedet for Per. 
• Gennemgang og godkendelse af beretning 
• Gennemgang af to-do-liste 

12. Næste møde 
Næste møde 6. april 2022 kl. 18.00 


