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Tid:  Onsdag den 9. februar 2011  kl. 19.00. 
Sted: Skive Sejlklubs klubhus. 
Deltagere:  31 af klubbens medlemmer  
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent  
2. Forelæggelse om forslag til ændring af kontingent 
3. Godkendelse af dispensation til betalingsfrist i året 2011  
4. Ændring af § 5 stk. 3  

Ændres til: Enhver person, der løbende deltager i arrangementer under Skive Sejlklub, 
skal være medlem af Skive Sejlklub. Heraf undtaget inviterede i forbindelse med 
konkrete arrangementer. 

5. Fastsættelse af kontingent for 2011 
6. Eventuelt 
 
Ad. 1.  Valg af dirigent 

  Vagn Holm blev enstemmigt valgt 
   Dirigenten gør opmærksom på, at der er en fejl i referatet fra sidste ekstra ordinære   

generalforsamling, dette bliver rettet og der lægges et nyt referat på hjemmesiden.  
 

Ad. 2.  Forelæggelse om forslag til af ændring af kontingent 
Kåre Weber vil gerne have svar på, at hvis der er en gast, der ikke er medlem, om så 
vedkommende ikke må komme med op i klubben. 
Svar ved Ulrich Maagaard, at selvfølgelig kan han komme med op i klubben, men 
kommer vedkommende gentagne gange i klubben, skal han meldes ind, da alle der 
kommer i klublokalerne bør yde noget til klubben.   
Lars Husted er af den holdning, at selvfølgelig er det ikke bestyrelsen, der skal gå på 
broerne og kontrollere om gaster er medlem.  
Afstemning om kontingentændring til Kr. 500 pr. år, 30 medlemmer stemmer for 1 
imod, forslaget bliver godkendt. 
 

            Ad. 3.  Godkendelse af dispensation til betalingsfrist i året 2011 
    Forslaget bliver enstemmigt godkendt. 
 
            Ad. 4.  Ændring af § 5 stk. 3  

Ændres til: Enhver person, der løbende deltager i arrangementer under Skive   
Sejlklub, skal være medlem af Skive Sejlklub. Heraf undtaget inviterede i 
forbindelse  med konkrete arrangementer. 

  Forslaget bliver enstemmigt godkendt. 
  

             Ad. 5.  Fastsættelse af kontingent for 2011 
      Forslaget bliver enstemmigt godkendt 
 
             
 
 



            Ad. 6.  Eventuelt 
   ! 
.                        Ulrich Maagaard oplyser, at der inden kapsejladserne til foråret vil blive udleveret et   

  skema, der skal udfyldes med deltagernes navne forsikring samt medlemskab.               
Ved samme lejlighed anmodes deltagere til kapsejladser om, at melde  til i god tid. 

  Det er bestyrelsens  plan og mål, at der i løbet at 2011 gerne skal være en tilgang af     
ungdomssejlere på ca. 20, samtidig bliver de fremmødte opfordret til at hjælpe til 
som trænere eller hjælpetrænere.  

  Der er ønske fra kapsejlere om, at kapsejladskalenderen kunne komme ud noget før, 
og om det ikke kunne være muligt, at få kapsejladsbanerne planlagt dagen før dvs. 
tirsdag, dette afvises, da ingen kapsejladsledelse kan forudsige vejret i morgen, 
derfor kan banen ikke vises før end til skippermødet..  

 
 
Generalforsamlingen slutter af i god stemning 

 
 
 
Referent 
 
Marianne Granvig 


