
Referat af bestyrelsesmøde 20. april 2010. 
 

Dagsorden. 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 
2. Godkendelse af referat fra forrige møde. 
 
3. Meddelelser fra formanden. 
 
4. Regnskab. 
 
5. Kapsejladsudvalg:  1.Guldpokal.  2. Harboe cup.  3. Formand for kapsejladsudvalg. 
 
6. Klubhus.  Renovering af juniorbaderum- indgangsparti og klubhusloft. 
 
7. Broudvalg. 
 
8. Juniorudvalg. 
 
9. Vision 2015 
 
10. Eventuelt. 
 
11. Punkter til næste møde. 
 
Mødedeltagere: Jan, Thomas, Arne, Claus, Flemming og Henrik. 
 

1. Godkendt. Dog tilføjes ”hovmesteraftale” under punkt 6. 
 
2. Godkendt. 

 
3. Dansk Sejlunion ønsker tlf. nr. e-mail adr. på alle best. medlemmer i SAS. 

2. maj er deadline for indlæg til ”Bundstokken”. 
 

4. Nogle få medlemmer har ikke betalt kontingent. Derfor er der indkommet ca. 9.500 kr. 
mindre end budgetteret. 
Regning sendt til Luffe klubben for udgifter ved Luffe DM. Intet svar. Søren tager sig af 
sagen. 
Et evalueringsmøde for hjælpere ved Harboe Cup med spisning kostede over kr. 5.000. 

 
5. Punktet blev udsat til næste møde. 

Vi besluttede dog at indkalde medlemmer til møde om HARBOE CUP . Mødet bliver 
mandag d.10 maj. Der er fortsat mangel på tovholdere ligesom sidste år. 

 



6. Vi drøftede detaljer omkring indgangspartiet, og de 2 toiletter der skal etableres. Desuden 
drøftede vi fremtidig indretning af juniorbaderum. Arbejdet fortsætter og vi regner med at 
have forslag klar til efteråret. 
Lige nu skal der dog gøres rent. Det drejer sig om toiletter og baderum i juniorhus. 
Flemming indkalder rengøringshold blandt bådejerne. 
Thomas undersøger om opvarmning af klubhus kan gøres billigere. Han indhenter tilbud på 
varmepumper. Loftet i klubhuset skal renoveres ved frivilligt arbejde. 
1.maj regner vi med, at en ny hovmester starter. Der er ført samtaler med Ib Christoffersen, 
nu mangler blot en underskrift. 
Hovmesterkontrakt blev gennemgået, rettet til og godkendt. 

 
7. Vinteren har været hård, men kun 17 pæle heraf 5 nye skulle bankes på plads. 

Claus, Flemming og Søren har været til møde i M.K.S. Claus fremlagde de planer, vi har for 
vores havn og bygninger. Det blev godt modtaget. 
Planlægningsforbudet for vores område er ophævet. Kommunen indkalder snart 
”Bådelauget”, roklubben, kommunal havn og S.A.S. til møde om fremtidige muligheder. 

 
8. Sæson er startet. 8-9 piger og 3-4 drenge er mødt til træning. 

29. maj er der åbent hus arrangement og til kæntringsøvelsen i Slagelse svømmehal den 30. 
maj er Korsør, Sorø og andre klubber inviteret.  

 
9. Vision 2015. Claus har lavet et oplæg til fremtiden i vores klub med udgangspunkt i nutiden 

og med inspiration fra medlemmer. Oplægget blev rost og bliver lagt ind på klubbens 
hjemmeside. For at fremme dialogen i klubben skal det være et punkt på extraordinær 
general forsamling til efteråret. 

 
10. Claus forslag til ny hjemmeside blev gennemgået. Den er flot, lettilgængelig og overskuelig. 

Claus arbejder videre med sagen. 
Slagelse kommune afholder en prisoverrækkelse for sportsfolk fra kommunen. 
Vi er repræsenteret ved en verdensmester i Drage, og danmarksmestre i Drage og BB10. 
Datoen er d.28. april. 
 

11. Punkter til næste møde. Guldpokal NF. – Harboe Cup. -Ny Formand kapsejladsudv. 
 

 


