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Referat fra ordinær generalforsamling Skive Sejlklub  
 
 
 
Mødedato: Ordinær generalforsamling 23. marts 2006 
 
Deltagere: Bjarke Thyrrestrup, Anna Dolberg, Niels Sohn, Henrik Rohde, Henrik Nørgaard, Marianne 

Granvig, Kaj Ove Christensen. 
 
 Fremmødte medlemmer  
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det kommende år. 
4. Behandling af eventuelle indkomne forslag. 

Bestyrelsen fremsætter forslag om at Ib Møller Andersen udnævnes som æresmedlem af Skive 
Sejlklub 

5. Fastsættelse af kontingent. 
Efter beslutning på sidste års generalforsamling fremsætter bestyrelsen at indmeldelse i SSJ efter 
1. juli sker til halvt kontingent. 

6. Valg af formand (kun lige år) 
På valg er Bjarke Thyrrestup (modtager ikke gennvalg) 

7. Valg af kasserer (kun ulige år) 
8. Valg af øvrige bestyrelse: 

På valg er Henrik Nørgaard (modtager ikke genvalg) 
På valg er Henrik Rohde (modtager genvalg) 
Der skal vælges et nyt bestyrelsesmedlem for 1. år i stedet for Gitte Søgaard, som ønsker at 
udtræde af bestyrelsen af arbejdsmæssige årsager. 

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen 
På valg er Kaj Ove Christensen (modtager genvalg) 
På valg er Christine Kirkegaard (modtager genvalg) 

10. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant 
På valg er Knud Erik Sørensen (modtager genvalg) 
På valg er John Stephansen (modtager genvalg) 
På valg som revisorsuppleant er Peter Georg Jensen (modtager genvalg) 

11. Valg af udvalg mv. 
12. Eventuelt 
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Ad 1) Valg af dirigent 
 
Ulrik Maagaard blev valgt 
Det blev konstateret at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægterne. 
 
 
Ad 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år: 
 
Formanden fremlagde bestyrelsens beretning for det forløbne år 
 
 
Der findes en lille bog af Kenneth Blanchard, som hedder: Hvem har flyttet min ost?  
 
Ost er en metafor for det, vi ønsker os i livet. Er vi tilfredse, med det vi har, eller skal vi forandre tingene. 
Forandring og modstand mod forandring. 
 
Hvis I ikke har læst den, synes jeg, I skulle gøre det. Det er en ganske morsom bog, som har 
hovedpersonerne Smut og Snif, som er to små mus, der konstant er på udkig efter ny ost, og så Hr. Hæm 
og hr. Ha i form af små menneskeskikkelser, som er ovenud tilfredse med den ost de har – der er nok af 
den – og de kan bestemt ikke se nogen som helst grund til at gå ud at søge efter ny ost.  
 
Men desværre for hr. Hæm og hr. Ha, slipper osten altså op en dag, og de bliver dybt chokerede. Hvad 
skal de nu gøre?   
 
Ser vi lidt på os selv her i klubben, og erstatter vi ordet ”ost” med ”klubhus”, har vi i klubben haft nogle 
små mus, som har søgt efter ny ost, men vi har også haft nogle som hr. Hæm og hr. Ha som mente, de 
havde ost nok.    
 
At eje ost, gør dig glad, og jo vigtigere din ost er for dig, jo mere ønsker du at holde fast i den, stod der et 
sted hjemme hos hr. Hæm og hr. Ha. Men den dag, hvor osten slap op, og de var pisket til at gå ind i 
labyrinten – eller ud i den store verden – for at opsøge ny ost, fandt de efterhånden ud af, at jo hurtige 
man giver slip på gammel ost, jo hurtigere finder man noget nyt. De fandt også ud af, at hvis de ikke var 
villige til at forandre sig, ville de blive udslettet, og netop ved at blive i de gamle vaner, ville de aldrig 
finde nogen ny ost. 
 
Med andre ord: Flytter man sig ikke, så sker der heller ikke noget. Er man ikke villig til forandring, ja, så 
dør tingene omkring én.  
 
Forandringer sker der jo hele tiden, uanset om man forventer det eller ej. Forandring kan kun overraske 
én, hvis man ikke forventer den og er opmærksom på den.  
 
Vi kan vist alle sammen hurtigt blive enige om, at der i de sidste par sæsoner er sket endog meget store 
forandringer i klubben. Der er i den grad kommet ny ost på bordet.  
 
Vi er kommet igennem sæsonen 2005, som var en labyrint - en rodet affære, men vi fandt ny ost. Den 
gamle ost (vort gamle klubhus) blev ved årsskiftet solgt for én krone til Skive Kommune. Halvdelen til 
nedrivning og den anden halvdel til ombygning.  
 
Dertil kom, at vor cafeteriabestyrer besluttede sig kort før sæsonstart, at han gerne ville opsiges, da han 
ikke troede på forandringen – på projektet Maritime Drømme. Men han var da villig til forandring, og 
han fandt ny ost i Stoholm. 
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Vi kunne så forsøge at finde en eller flere, som havde lyst til at køre cafeteriaet for sæsonen, og på sidste 
års generalforsamling udbad vi forsamlingens forslag til den fortsatte drift, og om nogen eventuelt havde 
lyst til at indgå i en gruppe, som kunne drive cafeteriaet for sæsonen. Der kom hverken forslag eller 
henvendelser udover Christine Kirkegaard og Anna Dolberg, som lovede at klare serveringen i 
forbindelse med onsdagssejladser mv. Senere kom der dog lidt flere til. 
 
Bestyrelsen vurderede efterfølgende, at det hverken kunne betale sig, eller ville være muligt at finde 
nogen for så kort en periode. Vi kunne også vælge at tage den manglende tilslutning som udtryk for, at 
det måske ikke er så nødvendigt alligevel at have noget, der bare ligner et egentligt cafeteria i klubregi. 
 
Men under hele byggeprocessen synes vi, vi har lidt under mangel på information. Den information vi i 
bestyrelsen burde eller skulle have haft fra kommunen under hele processen har, efter vores opfattelse 
været mangelfuld, og derfor har vores information til Jer også været mangelfuld.  
 
På den baggrund må vi også erkende, at livet i klubben – sportsligt som socialt har lidt en del under 
denne forandring. Osten var der ikke mere. Nogen havde flyttet den, men hvorhen? 
 
Nogle har derfor meldt sig ud, andre har generelt været utilfredse med forholdene, men vi tror dog, at 
langt de fleste nok har kunnet se, at det var en periode vi nødvendigvis skulle igennem, for der kunne 
trods alt lugtes ny ost.  
 
”At forestille mig, at jeg nyder ny ost, endda før jeg finder det, fører mig hen til det”, står der i den lille 
ostebog.  
 
Når vi i dag ser, hvilken ny ost vi har fundet, tror vi, alle vil være enige med bestyrelsen i, at det vist ikke 
kan blive ret meget bedre. Det, der på initiativ fra roklubben og sejlklubben startede med et møde, hvor 
repræsentanter fra havnens foreninger og politikere og embedsmænd fra Skive Kommune, hvor 
mulighederne blev drøftet for at lave et fælles søsportscenter, endte med at Skives borgmester Per 
Jeppesen de efterfølgende nætter drømte maritime drømme, hvori han tilsyneladende så endnu videre 
perspektiver for at forskønne Skives havnefront end bare et søsportscenter. Han fik endda lokket et par 
lokale byggematadorer med på ideen.  
 
Jo, der blev gået på jagt efter ny ost. Der var vilje til forandring. 
 
Tingene har siden udviklet sig yderligere, så selv området omkring bådebyggeriet og vinterliggepladsen 
nu er under forandring og forskønnelse. 
 
De forhold og betingelser vi hermed har fået at drive Skive Sejlklub under, kan vi så absolut ikke klage 
over. Nogle vil måske mene, at vi har solgt vores selvstændighed. Det er jo for så vidt rigtigt, idet vi ikke 
længere kan sige, at vi er herre i eget hus. Omvendt må vi så også sige, at vi formodentlig aldrig nogen 
sinde selv, ville have kunnet skabe noget tilsvarende for egne midler. 
 
Med disse nye faciliteter vi sidder i nu, er der skabt grobund for, at både det sociale og det sportslige liv i 
klubben kan blomstre videre. Betingelserne er i hvert fald til stede, og klubben har da også allerede nu 
fået ny medlemmer på den konto. 
 
Flyt med osten og nyd det!  
 
Og må vi lige minde om, at det koster 55.000 kr. om året i husleje i 10 år, samt udgifter til indvendig 
vedligeholdelse samt en indboforsikring. Resten betaler Skive Kommune. Udvendig vedligeholdelse, 
bygningsforsikringer, ejendomsskatter, renovation, el, vand og varme. 
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Vi har fået et klubhus og jollegarage, som er misundt os af mange sejlklubber. Flere har allerede 
henvendt sig for at høre, hvordan vi har gjort, og vi kan jo kun sige, at uden en borgmester, som havde 
vilje og gennemslagskraft til at få sine maritime drømme gennemført politisk, havde det ikke kunnet lade 
sig gøre. Der var vilje til forandring. Gad nok vide, om borgmesteren har læst den lille bog om osten. 
 
Så en stor, stor tak til Skives borgmester Per Jeppesen og en stor tak til byrådet. 
 
På sidste års generalforsamling blev der fremsat og vedtaget et forslag om, at bestyrelsen skulle 
undersøge og arbejde på muligheden for at få søsportshavnen og sejlklubben lagt sammen. Vi fremsendte 
i august måned et brev til bestyrelsen for Skive Søsports Havn hvori vi udbad os en tilkendegivelse om, 
det var noget Skive Søsports Havn ville være med til at arbejde videre med. Henvendelsen blev 
behandlet på et bestyrelsesmøde, hvor den blev negativt modtaget. Ét interessant spørgsmål var der dog, 
idet havnen måske ville være interesseret i en sammenlægning, såfremt der dermed ville åbne sig en 
mulighed for, at moms på pladsudlejningen kunne bortfalde. Vi satte klubbens revisor til at undersøge 
sagen, og konklusionen herpå er vist ikke helt entydig, hvorfor et skriftligt svar fra SKAT formodentlig 
er det eneste, som kan løse denne problemstilling. Så her står sagen altså stadig. Og så længe, 
spørgsmålet ikke har været drøftet på en generalforsamling i havnen, tror jeg ikke, at havnens bestyrelse 
vil arbejde videre med denne sag. 
 
Det bør dog ikke - efter vores bedste overbevisning - forhindre den/de nye bestyrelse(r) at arbejde i den 
retning. For det fremtidige arbejde i sejlklubben vil, som bestyrelsen ser det, ikke bare bestå i det rent 
sportslige og sociale i sejlklubben alene, men det er vores overbevisning, at den bedste løsning vil være 
at samle sejlklubben, søsportshavnen og sejlklubbens venner i et meget tættere fælles samarbejde, eller 
en evt. sammenlægning af alle foreninger, således at der på en eller anden måde kommer et samlet hele 
ud af det, og således at alle i fællesskab kan nyde og glæde sig over disse flotte lokaler og området 
omkring os. Der skal naturligvis bidrages positivt hertil fra alle sider. Hvordan, og om der i det hele taget 
er vilje hertil, og hvordan det kan eventuelt kan ”strikkes” sammen, må diskuteres i de enkelte foreninger 
og bestyrelser. 
 
Men husk lige den om osten! 
  
På det sportslige plan, fik vi en verdensmester i Søren Johnsen, idet han igen vandt 
veteranverdensmesterskaberne for E-joller. Veteranmesterskabet i 2006 skal for øvrigt afholdes her i 
Skive, og allerede nu er træningen i fuld gang for ca. 22 lokale veteraner.  
 
Samme Søren Johnsen blev også nr. 3 ved DM for E-joller, som blev afholdt her i Skive. 
 
Et stort til lykke. 
 
Træskibssejladsen Limfjorden Rundt blev i 2005 afslutningen på kulturugen i Skive. Rigtig mange 
mennesker var mødt frem for at tage imod de gamle skuder, da de gik i havn, og der var også god gang i 
teltet om aftenen. Dette arrangement var igen med til at give et positivt bidrag til vores klubkasse. 
 
På vinterliggepladsen blev der kort tid før bådene skulle på land, taget hul på den første del af 
renoveringen. De fleste af Jer har sikkert bemærket det. Men det er hensigten, at renoveringen og 
oprydningen skal fortsætte, når bådene igen er kommet i vandet, således at vores vinterliggeplads kan 
tage sig pæn og ordentlig ud. Vi kan heller ikke være andet bekendt, når vi ser på, hvad der ellers er gang 
i omkring vinterliggepladsen. Skive Bådebyggeri er under kraftigt forandring, og en ny butik er skudt op 
i forbindelse hermed. Og hvad er mere nærliggende end at kalde den ”Værftet”. Her kan du købe alt til 
din båd, og har de ikke lige den ting du skal bruge på lager, skaffer de den garanteret hjem. Vi skal herfra 
ønske Jer held og lykke med projektet, det ser spændende ud.  Produktionshøjskolen flytter hen i 
nærheden af værftet og Skive Bådebyggeri, og marineforeningen for også deres klubhus placeret i 
området. 
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Og HUSK: Skal I her til foråret have slebet bundmalingen af Jeres båd, har sejlklubben indkøbt en 
ekscentersliber og skrabejern med tilhørende støvsuger samt et antal sliberondeller. Når rondellerne er 
opbrugte, må I selv købe nye. 
Støvsugeren mv. udlånes gratis ved henvendelse til Værftet. Udstyret kan naturligvis kun udlånes til 
medlemmer af Skive Sejlklub. 
 
Der har i årets løb været afholdt bestyrelsesmøder ca. en gang om måneden, der har været afholdt diverse 
byggemøder, og bestyrelsen har været repræsenteret ved generalforsamlingen i Skive Idræts Forbund, 
ved Limfjordskredsens generalforsamling, ved generalforsamlingen i Sejlklubbens Venner, ved 
formandsmødet i SIF, og ved sejlerdagen i Dansk Sejlunion. 
 
I lighed med tidligere år, afholdt Skive Kommune en fest for de frivillige ledere, trænere og hjælpere 
samt en hyldning af mestrene i de forskellige foreninger. Mere en 1.000 personer var samlet i Skive 
Hallerne denne aften, heraf var der ca. 17 personer herfra som deltog i festlighederne. Søren Johnsen 
blev hyldet for sit verdensmesterskab for veteraner i E-jolle. Og traditionen tro, faldt der også lidt 
kontanter af til klubben. Tak til Skive Kommune herfor samt for endnu et vellykket arrangement. 
 
 
Ungdomsudvalgets beretning for 2005.: 
 
Sæsonen startede med et møde for trænere og forældre først i marts for planlægning af den daglige 
træning, samt planlægning af arbejdsweekender for vedligeholdelse og små reparationer af jollerne. Vi 
takker Dantherm for at lægge lokaler til. 
 
Ved stander op havde vi den glæde at kunne døbe en 29er jolle som hovedsagligt var sponsoreret af 
Sparbank Vest og tilskud fra Sejlklubbens venner. 
 
Skive Sejlklub skulle have været vært for Nordisk Open for 49er den 18 juni, men her måtte vi desværre 
aflyse, på grund af manglende tilmelding fra flere nordiske lande.  
 
Den 20. august afholdte vi Sparbank Vest Cup med deltagelse af ca. 60 joller. 
 
Den 27. august var Skive Sejlklub vært for JGP stævne med over 200 deltager. 
     
Den 30. september var Skive Sejlklub vært for DM i E-joller med over 100 deltagere. 
 
Herudover har ungdomsafdelingen været med til ølsalg under Beach Party samt afvikling af 
træskibsstævnet.  
  
Flere af klubbens unge sejlere har deltager i internationale kapsejladser.   
 
 
- Emil og Simon Toft deltog i Kieler Woche d. 18.- 26.06 
- samt i EM for 49ér i Vallensbæk d. 8.-14.08 
- og i WM for 49ér i Rusland d. 25.08 - 05.09 
- Kasper Sohn deltog i EM i e-joller i Finland d.29.6 - 11.7 
- Toke Graves og Casper Sejersen deltog i DM i Zoom8 i Egå d. 28.06 -3.07 
- samt i WM i Zoom8 i Tyskand d. 9.- 15.07 og 
   NOM i Zoom8 i Moss d. 1.08 til 6.08 
- Mikkel Bjærge deltog også i JNOM i Zoom8 i Moss 
- Casper Sejersen i EM i Zoom8 i Marstrand, Sverige d. 12.-19.08 
- Philip Rohde og Morten Albæk deltog i DM i 29´er i Mariager d. 28.-30.07  
 

http://www.navis-results.com/results.aspx?id_event=24
http://www.vallensbaek-sejlklub.dk/VSK2/artikel.asp?id=36&style=EM2005
http://www.49erworlds2005.ru/eng/
http://www.njk.fi/ecec2005/
http://www.jdm2005.dk/start/
http://www.zoom8-worlds.info/
http://www.moss-seilforening.org/regatta/2005/nordicyouth/index.htm
http://www.zoomeuro2005.se/
http://www.aggerbo.dk/dm/index.php?id=1
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Toft Brødrene er stadig udtaget til 49ér landsholdet.  
Efter årets samlede ranglistestævner blev Casper Sejersen for 2. år i træk udtaget til Dansk Sejlunions 
Junior Talenthold. Casper Sejersen er også på Zoom8 landshold  
Indkøb af endnu en 29`er efter sommerferien.  
 
Men efter en lidt turbulent sæson i år 2005 har ungdomsafdelingen besluttet at lægge kræfterne i at få 
tingene til fungere på klubplan, inden vi igen påtager os opgaven at være vært for de meget krævende 
stævner. 
 
Så vores stævne kalender for 2006. 
 
Sparbank Vest Cup i august samt VM for seniorer (veteraner) i E-joller  i august. 
 
Stævne aktiviteten i år 2006 er ikke så stor som i det forløbne år, da det har været svært at skaffe 
frivillige nok, men vi vil meget gerne benytte lejligheden til at takke Sejlklubbens venner og de seniorer, 
der har ydet et stort arbejde for at få stævnerne til at fungere trods alt. 
 
Der er planlagt at lave en hverve kampagne i starten af året, så vi kan få alle jollerne ud på vandet i år 
2006. 
 
Efter et år i byggerod ser vi nu frem til at starte op i nye lokaler. 
 
Beretning fra arrangementsudvalget 2005 
 
2005 er gået med de samme arrangementer som tidligere, til Sankt Hans havde vi tøvejr, hvad der 
efterhånden ellers er en sjældenhed, Knud Olsen holdt en glimrende båltale der bl.a. omhandlede hekse.  
Vejret var også med os til afriggerturen. Til stander ned og Trangmanden rundt, var der After-sailing, og 
så var der fest/julefrokost ved indvielse af det nye klubhus.  
Derudover havde vi den traditionelle bankoaften, som sædvanlig med masser af gode præmier samt god 
stemning. Nytårsløbet var et tilløbsstykke med både repræsentanter fra senior, samt ungdomsafdelingen, 
derudover har vi gentaget succesen fra sidste år med bowling, også her var der et pænt fremmøde. 
 
Mikael Christensen og Pia Holm har valgt at stoppe i arrangementsudvalget, jeg vil gerne takke dem for 
deres indsats i de år, de har været i udvalget.  
 
 
Her ved slutningen af beretningen, vil jeg gerne på sejlklubbens vegne takke alle vore sponsorer for deres 
altid velvillige støtte. Uden deres hjælp, ville mange ting være meget sværere. Også en stor tak til 
sejlklubbens venner for deres altid velvillige støtte og hjælp. Her går man sjældent forgæves, når man 
henvender sig. 
 
Jeg vil også sige tak til den øvrige bestyrelse for Jeres indsats og konstruktive indlæg og for god ro og 
orden under møderne. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med Jer.  
 
Også en stor tak til både ungdoms- og sponsorudvalget, som har gjort en kæmpe indsats med udviklingen 
i ungdomsafdelingen. Deres vision 2007 er rigtig godt på vej, så støt dem endelig i den videre proces 
mod deres mål.  
 
Og til alle Jer, som har ydet en indsats – hvad enten den nu har været stor eller lille – men til gavn for 
klubben skal der også lyde en stor tak. Der er dog to, som fortjener at blive nævnt her, for uden deres 
medvirken, er vi ikke sikre på, at klubhuset ser ud som det gør. Ib Sohn og John Stephansen har holdt 
bygherrerne i meget kort snor under hele byggeprocessen, så de ikke kunne løber om hjørner med os. De 
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har endda også formået at få forhandlet lidt flere ting igennem, end der egentlig var med i de oprindelige 
planer. Så stor tak for det. 
 
Som bekendt, er jeg fraflyttet byen på grund af et jobskifte, og er af den overbevisning, at jeg ikke fortsat 
vil kunne varetage formandsposten. Der må nye kræfter til, så jeg vil takke af for denne gang. Det har 
været fire yderst spændende og lærerige år, og år, som har stået i forandringens tegn - både med og uden 
modstand.  
 
Inden jeg overlader bestyrelsens beretning til generalforsamlingen, skal jeg lige minde om, at sæsonen 
indledes med Stander-op og indvielse af hele havneområdet den 29. april.  
 
Trangmanden Rundt finder sted 6. maj 2006 
 
John Stephansen bad om ordet, og takkede på byggeudvalgets vegne Ib Sohn, for hans store 
udholdenhed, og det ekstra han havde fået tilført projektet. Samtidig blev diverse sponsorer nævnt: 
 
  Skive Kommune kr. 20.000 til låsesystem i form af kort. 
  TV huset højtalere for kr. 4000 
  Kamstrup kr. 5000 til tilpasning af dør 
  Dantherm 2 stk. PC samt tavler samt kr. 40.000 
  Søren Brandhof Kr. 5000 + moms til køb af møbler  
  Bertel Gantris kr. 5000 + moms til køb af møbler 
  Værftet (Lars Klock) kr. 5000 + moms til møbler 
  Morsø Jernstøberi plade til pejsen 
  Kalle Ramsdahl Glashylder til pokalskabet 
  Kaj Ove Madsen. kr. 5000 til inventar 

Sejlklubbens venner storskærmsprojektor samt kr. 1000 
Niels Jørgen Hedevang  kr. 10.000 

 
John Stephansen kom med et forslag om, at der skal opsættes en glasplade, hvorpå der skal påsættes de 
forskellige sponsorers logoer. 
 
Jytte Ransborg roste bestyrelsen samt udvalg, for det store arbejde, der er lagt i arbejdet med de Maritime 
drømme. 
 
Formandens beretning blev godkendt. 
 
 
Ad 3) Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende 
år: 
 
Per Bonnevie fra revisorfirmaet BDO fremlagde regnskaber for 2005 og budgettet for 2006. 
 
Spørgsmål til regnskabet: 
Henrik Kjær undrer sig over at udgiften til porto er steget så voldsomt, til trods for at der kun er udsendt 
2 medlemsblade pga. manglende udsendelse af blade, skulle portorefusion returneres. 
Enkelte bemærkninger fra de kritiske revisorer: 
 
Når der udbetales kørepenge bør der være angivelse af tid, sted og formål. 
Der er givet gave til sølvbryllup, klubben har ikke noget gaveregulativ. 
Der er indkøbt 2 stk. ”29” til kr. 84.054, købet er ikke godkendt på et bestyrelsesmøde, da det ikke 
fremgår af noget referat, der var bevilget til køb af 3 stk. Zoom 8. 
Bestyrelsen opfordres til at indkøbe bogførings –og regnskabsprogram, hvor de forskellige 
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stævneregnskaber kan integreres.  
 
Herefter blev regnskabet godkendt. 
 
Jubilæumsfonden: 
Ingen bemærkninger, regnskabet godkendt.  
 
Budget 2006: 
Ingen bemærkninger, budgettet godkendt. 
 
Ad 4) Behandling af eventuelle indkomne forslag 
 
Bestyrelsen fremsætter forslag om at Ib Møller Andersen udnævnes til æresmedlem. Ib har været 
medlem siden han var 16 år, har gjort et utroligt stort arbejde for klubben. forslaget kan ikke vedtages, da 
der ikke er fremmødt 1/3 af klubbens medlemmer.  
Der var 62 medlemmer, der skulle være 66 for at beslutningen kunne blive vedtaget. Der vil blive 
indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling. 
 
Ad 5) Fastsættelse af kontingent:  
 
Kontingentet for 2007 er kr. 1000 
 
Bestyrelsen fremsætter forslag om at indmeldelse i SSJ efter 1. juli sker til halvt kontingent, eller om der 
måske kunne være en anden form for differentieret kontingent.  
Forslag: 
Kontingent for A-medlemmer kr. 975, nummer 2 i samme husstand kr. 488, kun A-medlemmer vil kunne 
have adgang til vinterliggepladsen. 
Juniorer under 18 år Kr. 975 
B-medlemmer kr. 350, vil herefter kunne have adgang til klubhuset og andre arrangementer, men vil ikke 
have stemmeret. 
Bjarke Thyrrestrup mener, man skal vente med debatten, til der har været møde i de respektive klubber. 
Henrik Kjær nævner at der jo tidligere er nævnt gaste-medlemskab, efter en del snak frem og tilbage 
enedes medlemmerne om at gemme diskussionen til et medlemsmøde på senere tidspunkt. 
 
Ad 6) Valg af formand: 
  John Stephansen blev foreslået og valgt. 
 
Ad 7) Valg af kasserer: 
  Ikke aktuelt i år. 
 
Ad 8) Valg af øvrige bestyrelse: 
 
  Henrik Nørgaard, ønskede ikke genvalg 
  Svend Paludan blev valgt. 
  Henrik Rohde blev genvalgt 
  Gitte Søgaard er trådt ud af bestyrelsen 
  Kaj Ove Christensen har været indkaldt som suppleant og stillede op og blev valgt. 
 
Ad 9) Valg af suppleanter:  
 
  Christine Kirkegaard  
  Jytte Ransborg 
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Ad 10) Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant: 
 
Revisor: 
  Knud Erik Sørensen 
  Søren Koitzsch 
 
Revisorsuppleant: 
  Peter Georg Jensen 
 
Ad 11) Valg af udvalg 
 
Kapsejladsudvalget fortsætter uændret 
Dommerbådsudvalget fortsætter uændret 
H-båds udvalget: 

Bo Nielsen 
Ulrich Predelli 

Ungdomsudvalget: 
Niels Sohn 
Henrik Bjerre 
Thorkild Mogensen 
Henrik Rohde 

Vinterplads og materiale: 
Kaj Larsen 
Kurt Jensen 

Dommerbådsudvalget fortsætter uændret. 
Arrangementsudvalget: 
  Birgit Brodersen 
  Inge Jakobsen 
 
Ad 12) Eventuelt: 
 
Der var ingen punkter hertil. 
 
Referent 
 
 
Marianne Granvig 


