
 

 

Beretning  for Skive Sejlklub året 2011. 
 
Velkommen til sejlklubbens årlige generalforsamling, som indkaldes og 
afholdes i overensstemmelse ved vore vedtægter. Det er i aften, I har 
mulighed for at rise eller rose, den bestyrelse I valgte sidste gang. 
Bestyrelsen ser også frem til at høre jeres gode forslag og ønsker om, 
hvad I forventer i sæsonen 2012. Iflg. dagsordenens sidste punkt - 
eventuelt - er bestyrelsen åben for alle jeres meninger og forslag. 
 
Året 2011 er det første år, hvor klubbens økonomi skulle vise,  hvor stor 
betydning det har haft, at vi reducerede kontingentet til kr. 500. pr. med- 
lem pr. år. Allerede nu kan jeg afsløre, at regnskabet sluttede positivt - ca. 
8500,- i overskud før afskrivninger. Senere vil vores revisor Per Bonnevie 
gennemgå og kommenterer regnskabet. I bestyrelsen havde vi håbet på en 
lidt større effekt af det lave kontingent. Især havde vi håbet på flere senior 
medlemmer. Der har været tilgang - men ikke helt det an- 
tal vi kunne forvente. Bestyrelsen går i tænkeboks for at finde og forsøge 
andre veje for at øge vort medlemstal. 
 
På SSH´s generalforsamling 2011 blev der fremsat forslag om at havnen 
skulle arbejde for medlemskab af SSJ, men det blev desværre nedstemt. 
Havnens eget alternative forslag: “Foreningen skal søge fremme af 
søsporten, i samarbejde med tilknyttede klubber”, måtte herefter betragtes 
som vedtaget, men det fremgår ikke af det sidste referatet fra 
generalforsamlingen? (der har været flere versioner).  
 
Der skal arbejdes videre for at øge seniormedlemstallet og måske skal det 
ske på en måde, som med held blev benyttet i vores juniorafdeling. I husker 
sikkert diverse avisartikler med omtale af sejlklubben, om åbent hus i 
junior afdel. - tilbud om prøvemedlemskab o.s.v. Disse tiltag gav positivt 
resultat, idet vi ved starten af træningen for juniorer pludselig havde ca. 20 
friske unger, der gerne ville lære at sejle. Dertil kom et antal 
øvede juniorsejlere. Med et trænerteam: Lars Skov, Jan Gudiksen og 
Pernille Mortensen til at instruere og lege med nybegynderne, og Christian 
Neve til at træne de øvede sejlere, fik vi god gang i junior afdelingen. Selv 
i efterårssemesteret kom det nye deltagere. Vore trænere fortjener stor 
anerkendelse og tak for deres indsats, og vi er så heldige at de gerne vil 
påtage sige arbejdet igen her i 2012. Christian Neve er af arbejdsmæssige 
årsager forhindret i foråret, men kommer måske igen senere. Også til de 
forældre, der aktivt deltog som hjælpere, skal der lyde stor anerkendelse og 
tak. 
 
Nogle har måske bemærket, at der har været afholdt junior elite træning 



 

 

med Søren Johnsen som leder og træner. Denne elitetræning er oprettet på 
forespørgsel fra andre klubber, som havde junior sejlere, der ønskede 
træning på et andet plan end det, de kunne modtage i deres egne klubber. 
Skive Sejlklub har tilbudt sig som vært - både med lokaler og materiel - 
mod at de unge sejlere melder sig ind i klubben, hvilket også har betydet 
øget medlemstal. Elitetræningen forventes at fortsætte i 2012, men på lidt 
andre konditioner, som er under udarbejdelse. Elitetræning har været 
støttet af Mariteam Center Skive, som jeg også gerne vil takke for positivt 
samarbejde i 2011, og håber på fortsat godt samarbejde i 2012. 
 
For at øge seniormedlemstallet vil der i år, særligt være fokus på tursejlads. 
Præcist hvordan er endnu ikke klarlagt, men bestyrelsen er klar på, at her er 
et forsømt område og efterlyser gerne forslag og ideer. Et lille referat: “DS 
betegner tursejlerne som den mest mangfoldige i fællesskabet. Sejlsport er 
sport for livet, og vi vil næsten alle sammen på  et eller andet tidspunkt i 
vores sejlsportsliv nyde tur sejladsens skønhed og glæde. Hvad ønsker en 
så mangfoldig gruppe af sejlere så af de services, som fællesskabet kan 
levere? Svaret er ikke overraskende mangfoldigt og langtfra entydigt.  
Derfor startede vi med at synliggøre fællesskabet ved for eksempel at føre 
DS standeren, som i foråret blev sendt ud til uddeling i alle DS klubber. DS 
standeren er det synlige tegn på, at vi hører til DS fællesskab og dermed har 
ret til at bruge vore fælles services, som DS turbøjer, DS tursejler Appén og 
alle de ydelser,  som DS klubberne leverer“. Citat slut. Vi har standere på 
lager til udlevering, og skulle vi få udsolgt, (de er gratis) er DS klar med 
nye. 
 
På sidste generalforsamling fremviste Henrik Neve en planche, som viste 
forskellige mulige interessegrupper, der kunne dannes af klubbens med- 
lemmer, for på den måde at skabe ejerskab, sammenhold og udvikling. 
Disse ideer og emner har bestyrelsen noteret sig, og har derfor nedsat en 
gruppe, der har arbejdet videre med oplægget for at ende op med en 
strategiplan for klubben. Der er pt. pause i dette arbejde, men det vil blive 
genoptaget. 
 
Igennem hele sæsonen har vi på forsøgs basis holdt klubhuset åbent, idet vi 
håbede, at det derved ville blive benyttet mere af vore medlemmer. 
Antallet af brugere er vist ikke steget ret meget - der er ikke ført statistik - 
men alle medlemmer vil også i 2012 fra Stander op til Stander ned finde 
klubhuset åbent og til fri afbenyttelse. Her skal indskydes, at det er ikke 
tilladt, at afholde private arrangementer såsom fødselsdage, julefrokoster 
og lign. Husk venligst, at der er kun adgang for medlemmer af DS og 
hermed alle klubbens egne medlemmer. Dit medlemskab betyder, at du 
selvfølgelig kan invitere dine gaster og sejler venner indenfor - så vi ad 



 

 

denne vej kan få flere medlemmer. 
 
I nogle af vintermånederne har vi af sparehensyn reduceret rengøringen og 
lukket baderummene i junior afdelingen. 
 
“Gråsæler” et nyt begreb, som betyder at de medlemmer der er arbejdsfri 
mødes den første tirsdag i hver måned, til formiddags kaffe og rund- 
stykker. Her er ordet frit, og der hyggesnakkes. 
 
Som jeres formand har jeg deltaget i 2 møder SMB, som har omhandlet 
orientering om hvad der foregår hos medlemmerne. Medlemmerne er alle 
foreninger og virksomheder på havneområdet. Et særligt emne har været 
etablering af en legeplads. SSH ved tidligere næstformand Henrik 
Sørensen har arbejdet med etableringen af legepladsen. Resultatet af hans 
arbejde er nu klart, således at pladsen forventes indviet den 12. maj d.å. 
samme dato, hvor der afholdes Mariteam dag. Placeringen vil være bag 
klubhuset på det grønne område mellem parkeringspladsen og 
Strandvejen. Omkostningerne til etableringen er foreslået fordelt: SSH 
55000 - SSJ 37500 - hotel 25000 - restaurant 12500 - roklub 5000 - 
mariteam c. 1250 - viski 2500 - søspejder 2500 - windsurf 2500 - Bgbyg 
6250 - KOM 6250. På forespørgsel til SSH om denne fordeling er 
godkendt og hvis den ikke bliver det, kommer legepladsen så? Svar: 
Uanset om det bliver godkendt i klubberne, bliver pladsen etableret. 
Spørgsmål til jer er så - skal SSJ bevilge 37500,-? Bestyrelsen ønsker 
generalforsamlingens accept eller forslag til et andet beløb. 
 
Her følger beretning fra de enkelte udvalg. 
 
Et område der skal kommenteres er vores sejlerskole. Vi lejer og betaler de 
to match racere. Skolen er annonceret på vores hjemmeside, og der har 
været et skiftende antal deltagere. Vejret er en faktor, der har stor 
indflydelse, så ikke alle deltagere har været helt tilfredse. Administrationen 
har svigtet, hvilket har ført til at vi måtte notere et underskud på denne 
aktivitet. Pt. er skolen fjernet fra hjemmesiden.  Skal vi genoptage skolen 
sker det først når vi har instruktører og et fastlagt program for undervisning 
uanset vejr forhold. 
 
Også i 2011 har sejlere fra SSJ gjort sig bemærket på bedste vis, idet de har 
opnået flotte resultater. 
I slutningen af december hyldede vi brdr. Toft Nielsen for deres store 
resultater igennem året kulminerende med bronze medaljerne ved WM i 
Perth, Australien. 
Søren Koitzsch med besætning huserede i BB-10´eren og opnåede i år en 



 

 

3. plads ved DM. En af gasterne lyder navnet Claus “SKO”, men det var 
vist ikke hans sko der gled - det forlyder at medaljen havde fået en anden 
farve, hvis ikke der var en sko der gled. 
Fra junior afdelingen var der deltagelse i et stævne i Struer. Også her blev 
der opnået lovende resultater, idet 
 
Christian Fuglsang suverænt vandt stævnet.  
 
Har jeg glemt nogle navne undskylder jeg herved. 
  
 
Kommunikationen vil også i 2012 foregå via vores meget roste hjemme- 
side, SMS beskeder (husk at melde hvis du skifter nummer) og bladet 
Sejler fra DS. Følger du med på vores hjemmeside vil du altid være godt 
orienteret om arrangementer, tilmeldings tidsfrister, stævner o.s.v. 
 
Til dem der følger med i Skive Folkeblad vedrørende VISKI og roklubben 
vil jeg henvise til bestyrelsens kommentar på vores hjemmeside. 
 
Som afslutning vil jeg rette en stor tak til alle der har medvirket til 
sejlklubbens virke. Mange har løftet i flok - specielt til Skive Festival - 
organiseret og ledet af Henrik og Morten. Tak til alle udvalgsmedlemmer 
uden dem ville vi være i stor nød. Også stor tak for samarbejde, mod- og 
medspil til alle i bestyrelsen. Endelig vil jeg også rette en stor tak til vore 
sponsorer, Skive Kommune og øvrige samarbejdspartnere. 
 


