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Skive Sejlklub 

Referat fra ekstraordinær 
generalforsamling 

 

 

 
 

 
 
Tid:  Onsdag den 12. januar 2011  kl. 19.00. 
Sted: Skive Sejlklubs klubhus. 
Deltagere: 56 af klubbens medlemmer  
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent  
2. Forelæggelse om forslag til af ændring af kontingent 
3. Fastsættelse af kontingent 
4. Godkendelse af dispensation til betalingsfrist i året 2011 for kontingent og 

vinterpladsafgift til den 1. marts 2011  
5. Ændring af § 5 stk. 3 ændres fra: Medlemskab for flere familiemedlemmer på samme 

adresse giver ret til 50% reduktion i kontingent dog således, at første familiemedlem 
betaler fuldt kontingent.  
Ændres til : Enhver person der løbende deltager i arrangementer under Skive Sejlklub er 
pligtig til at betale det fastsatte årskontingent. Heraf undtaget inviterede 
familiemedlemmers deltagelse i diverse sammenkomster (fester og lignende.) 

6. Eventuelt 
 

 
Valg af dirigent: 

Bestyrelsens forslag: Anders K. Olesen,. 
Anders blev enstemmigt valgt. 
Fremsendte forretningsorden forelægges, og det vedtages at denne følges. 
Der udpeges stemmetællere Jytte Ransborg, Per Bonnevie og Bert Evers. 
Bemærkninger til Dagsorden: 
Henrik Kjær: Forslag en ændring af dagsordenen, punkt 2 flyttes ned efter punkt 5 
dvs. lige før eventuelt. 
Bestyrelsens forslag skal ses som en samlet pakke, hvis ikke den samlede pakke 
godkendes, trækker bestyrelsen forslaget om kontingentændring tilbage.  
Derfor ser ordstyrer og formand ikke noget til hindrer for, at der ændres på 
dagsordenen. 
Henrik Kjærs forslag blev godkendt. 
 

Forelæggelse om forslag til af ændring af kontingent: 
Formanden Ulrich Maagaard forelægger bestyrelsens forslag om lavere og enslydende 
kontingent for alle sejlklubbens medlemmer, ideen bag dette er at få flere nye 
medlemmer at få mere gang i ungdomsafdelingen, da der for tiden er meget få af disse 
unge medlemmer, samt få gaster meldt ind som medlemmer.  
Ulrich Maagaard understreger at klubben har råd til at sætte kontingentet ned, da 
økonomien er positiv. 
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Herefter er der en livlig debat fra fremmødte. 
Hvad kan vi gøre for at få gang i aktiviteterne i ungdomsafdelingen?  
Hvordan får vi fat i frivillige, der blev flere gange nævnt nogle ”Gråsæler/Gråsejlere” 
hvilket er pensionerede, der er aktive sejlere ikke nødvendigvis kapsejlere, men 
tursejlere der gerne vil yde et praktisk stykke arbejde, Henrik Kjær oplyser, at han vil 
kunne skaffe op til ca. 20 personer! Men at det frivillige arbejde skal være noget, som 
den enkelte selv brænder for, og har lyst til at gå ind i. 
 
Kalle Ramsdahl vil gerne vide, hvor meget af det enkeltes medlems kontingent der går 
til Dansk Sejlunion, kassereren kan oplyse, at det drejer sig om kr. 80. 
 
Ulrich Predelli har et forslag til kontingent for eksempel kr. 800 for medlemmer der 
har en indtægt og kr. 300 for øvrige. 
 
Kenneth Fuglsang, foreslåg uændret kontingent for seniorer differenceret  kontingent 
for juniorer samt gaster. 

 
Ulrich Maagaard oplyser at han syntes at et kontingent på kr. 500 for alle medlemmer 
ikke er ret meget, skipper kunne evt. betale kontingent for sine gaster. 
 
Jan Gudiksen undrer sig over, at det kun drejer sig om 14 nye medlemmer, at dette  
er nok til at dække den manglende kontingentindtægt ved en nedsættelse til kr. 500. 
 
Max Laigaard udtaler at man skal arbejde på at få alle bådejere gamle som nye meldt 
ind i Sejlklubben, evt. i form af et passivt medlemskab! 
 
Ulrich Maagaard oplyser, at der i bestyrelsen i øjeblikket arbejdes på en pjece, og 
fremover vil det være sådan, at når der kommer nye medlemmer til havnen, bliver 
formanden informeret via havnens kasserer, og der udleveres en pjece til det nye 
medlem af Skive Søsportshavn, sådan at sejleren kan se, hvad Skive Sejlklub kan 
tilbyde. 
 
Jytte Ransborg syntes det er et rigtig godt forslag med det nye kontingent, og håber at 
medlemmerne kan støtte op omkring dette. 
 
Ole Nielsen foreslår at der tilbydes et gratis medlemskab for en periode for 
ungdomssejlere. 
 
Ulrich Maagaard oplyser, at dette bliver der arbejdet med i bestyrelsen, samtidig kan 
det oplyses, at der i nærmeste fremtid kommer en konsulent fra Dansk Sejlunion, han 
vil komme på en medlemsaften og fortælle om arbejdet i en ungdomsafdeling og om, 
hvordan vi får gang i denne del af klubbens liv. 
 
Susanne Poulsen vil gerne vide om hvordan og hvilke muligheder de unge har for at 
komme ud og sejle kølbåd.  
 
Ulrich Maagaard oplyser, at der fortsat vil være mulighed for, at de kan komme med 
som gaster på både til onsdagssejlads.  
 
 
 



 3

 
Lene Buhl vil gerne vide om, hvorfor man ikke tilbyder de unge fra byens skoler at 
komme ud og sejle. 
Ulrich Maagaard oplyser at han har været til møde i Skive Kommune omkring  
kommunens idrætspolitik, og om at klubben fremover skal være en åben klub, samt at 
der skal mere gang i samarbejdet med skolerne og andre foreninger. 
  
Kim Poulsen oplyser at han er leder af søspejderne, og at der vil være mulighed for at 
låne H-båden til unge der kunne tænke sig at prøve at sejle, samt at Skive Kassernes 
idrætsforening har en Ynglingbåd, der også vil være mulighed for at låne. 
 
Hans Kristensen syntes der skal komme mere initiativ fra bestyrelsen for at få 
mere/flere aktiviteter i klubben. 
 
Henrik Kjær kommer med forslag til aktiviteter i klubben: 
Lørdagstræf, hygge ture, stumpemarked og medlemsaftener, sidstnævnte arbejdes der 
på i øjeblikket.  
 
Jytte Ransborg medlem af arrangementsudvalget, oplyser at der er initiativer i gang – 
men at der samtidig har været rigtig mange arrangementer, der er blevet aflyst  
pga. manglende interesse. 
 
Ib Sohn oplyser  at der er mange, der har en masse ideer til aktiviteter, han opfordrer 
disse til selv, at gøre noget for at få gang i klublivet. 
 
Erik Thomasen ønsker at der kommer opslag ved broerne samt i udhængsskabet, når 
der foregår noget i klubben. 

  
Preben Wassmann spørger om når nu alle gaster skal være medlem, hvem skal 
kontrollere deres medlemskab? 
 
Ulrich Maagaard meddeler at bestyrelsen ikke vil jagte gaster, for at finde ud af om de 
er medlem. 

 
Henrik Kjær har forslag til en omformulere af vedtægtsændringen: 
 
§5. stk. 3.  Enhver person der løbende deltager i arrangementer under Skive 

Sejlklub skal være medlem. Herfra undtaget inviterede medlemmer fra 
anden sejlklub under Dansk Sejlunion i forbindelse med konkrete 
arrangementer, og familiemedlemmers deltagelse i diverse 
sammenkomster. (fester og lignede) 

 
Herefter holdes en kort pause 
 

Per Bonnevie giver en kort orientering om medlemstal og de manglende 
kontingentindtægter. Det tidligere antal på de 14 nye medlemmer er forkert, for at få 
samme kontingentindtægter kræves der 142 nye medlemmer, samtidig kan Per 
Bonnevie oplyse, at det af formanden oplyste om at klubbens økonomi kan bære 
denne kontingentnedsættelse er korrekt. 
 
Ulrich Maagaard, bestyrelsen kan vedtage Henrik Kjærs forslag til ændringen. 
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Anders Pedersen kommer med et forslag til ændring af Henrik Kjærs forslag til 
vedtægtsændring: 
 
§5. stk. 3. Enhver person der løbende deltager i arrangementer under Skive 

Sejlklub skal være medlem af Skive Sejlklub. Herfra undtaget inviterede  
i forbindelse med konkrete arrangementer. 

 
Afstemning om vedtægtsændringer ved håndsoprækning. 
 
Henrik Kjærs vedtægtsændring falder ved afstemning. 
 
Anders Pedersens forslag bliver godkendt.  
 

§5 stk. 3 Enhver person, der løbende deltager i 
arrangementer under Skive Sejlklub, skal være medlem af 
Skive Sejlklub. Herfra undtaget inviterede i forbindelse 
med konkrete arrangementer. 

 
Der var mødt 56 af klubbens medlemmer, der skal være mindst 1/3 af samlede antal 
medlemmer for at lave en vedtægtsændring, men da der er flertal indkaldes der til en 
ny generalforsamling, hvor der ved afstemning skal være flertal fra mindst 2/3 af de 
fremmødte for at ændringerne kan godkendes. Der indkaldes til en fornyet 
ekstraordinær generalforsamling, denne forventes at kunne afholdes den 9. februar. 

Eventuelt 
  

Max Laigaard forslår at denne indkaldelse kan forgå pr. mail, dette vil bestyrelsen 
undersøge om det er lovligt, og så bruge dette fremadrettet.  
Alle medlemmer der har mail, eller har fået ny mail adresse bedes fremsende denne til 
Web-master Ulrich Predelli, dette kan gøres via hjemmesiden. 

 
Referent 
 
Marianne Granvig  


