
Referat Augustenborg SejlKlub (ASK) bestyrelsesmøde onsdag den 24.8.2022.

Deltagere:

 Søren Vonsild Jensen

 Lars Jensen

 Arne Sander

 Lars Baumann

 Steffan Stuhr (ref)

Dagsorden og referat.

1. Præsentation af deltagere

Blev gennemført.

Lars Baumann er indsat som nyt medlem indtil Generalforsamling 2023.

2. Omorganisering af bestyrelsesposter.

Søren er ny kasserer. Arne fortæller kommer en USB nøgle med alle oplysninger fra Lis 
Detlefsen, så regnskab og bankoverførsel kan påbegyndes.

3. Information til/fra brolauget.

 Et stort flertal i ASK bestyrelse ønsker forsat at Povl Andresen skal ekskluderes, 
forlade havnen omgående, samt betale det skyldige beløb til brolauget.

ASK bestyrelse vil kontakte Sønderborg Kommune for at få belyst ASKs muligheder 
for at ændre Brolaugskontrakten. Så ASK står bedre juridisk i lignende sager.

 Et medlem har henvendt sig til Arne mht. Lovligheden af Automat afskærmningen. 
Dokumentation for beslutningsforløb og godkendelser fra Sønderborg kommune, 
medlems- og bestyrelsesmøder i ASK og Brolaug er fremsendt til bestyrelsen.

4.      Evt.

Ny og gammel logo. ASK Bruger stadig det gamle logo på f.eks. stander. På Augustenborg 
havn. Dk (ASK er under denne hjemmeside) bruges dog ”Klokketårnet” for at vise 
samhørighed med de øvrige klubber i byen.
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