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Referat fra ordinær generalforsamling i Skive Sejlklub - 2008  
 
 
Mødedato: 29. marts 2008, kl. 14.00 
 
Mødested: Skive Sejlklub.   
 
Dagsorden: 
 
Mødet blev afviklet iht. følgende dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

3. Forelæggelse og godkendelse af regnskabet for det forløbne år, samt budget for det kom-

mende år. 

4. Behandling af eventuelt indkomne forslag. 

5. Information fra bestyrelsen 

a. Ny jollegarage 

b. DS Kraftcenter 

c. Vinterliggepladsen 

d. Samarbejdsaftale med Skive Søsportshavn 

e. Skive Sejlklubs 75 års jubilæum 

6. Fastsættelse af kontingent. 

7. Valg af formand (lige år). 

a John Stephansen   (modtager ikke genvalg) 

8. Valg af kasserer (ulige år) 

9. Valg af øvrige bestyrelse hhv. 2 medlemmer (ulige år) og 3 medlemmer (lige år). 

a. Lars Rasmussen (modtager valg til formand) 

b. Svend Paludan (modtager ikke genvalg) 

c. Henrik Rohde (modtager ikke genvalg) 

10. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 

11. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. 

12. Valg af udvalg mv. 

13. Eventuelt. 

Ad 1. Valg af dirigent  
Sejlklubbens formand, John K Stephansen, indledte med at meddele at generalforsamlingen tids-
mæssigt var berammet til senest kl. 17.00.  
Ulrich Maagaard blev foreslået og valgt som dirigent.  
Alle formalia var overholdt og dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovlig. 



 2 

 
Dirigenten meddelte at dagsordenens pkt. 5, hvis indhold ikke er fastlagt i vedtægterne, blev flyttet 
til sidste punkt, efter pkt. 13, dette på grund af et eventuelt tidspres. 
Dagsordenen blev derefter godkendt af generalforsamlingen. 
 
Ad 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
Formanden fremlagde bestyrelsens beretning for det forløbne år: 
Kopi af formandens manuskript indsat. 
Indledning: 
2007 blev igen et år med mange arbejdsopgaver for bestyrelsen.  
Året har været præget af mange møde med interessenter  vedr. diverse lokalplansændringer 129.1 
og 148.4 samt udvidelse af hotellet,  ny service bygning for Skive Søsportshavn og ny jollegarage 
til sejlklubben.  
Ja et år med mange diskussioner i hjørnerne, formodninger og gæt på hvad der egentlig foregår ?   
Det vil vi fra bestyrelsens side gerne råde bod på her i dag ved den ordinære generalforsamling, som 
jo er kendetegnet ved, at det er den årlige begivenhed i klubben, hvor flest medlemmer op. 
 
Lokalplan 129.1 – Vinterliggepladsen:  
Lokalplanen 129.1 blev vedtaget den 24 april 2007.  
Sejlklubben havde indgivet en indsigelse til lokalplanen:  
At Skive Sejlklub får samme bruttoareal stillet til rådighed for ophaleplads for Sejlklubbens med-
lemmer, når den nuværende lejeaftale evt. skal fornys. 
At Skive Sejlklub kan gøre brug af en del af den planlagte byggefelt 3, som var skitseret  indenfor  
Sejlklubbens nuværende lejeaftale til anvendes for både, som ønskes over dækket om vinteren. 
Byggefelt 3 udgik af den endelige lokalplan på grund af indsigelse fra naboerne og værftet, hvilket 
betyder at sejlklubben i dag kun råder over det bygefelt, som ligger mellem Værftet og Skive Både-
huse A.m.b.a. 
Vi har søgt Skive Kommune om at få udvidet vores lejeaftale med det lille trekantede areal, som i 
lokalplanen er vist i forlængelse af sejlklubbens nuværende areal mod syd. Arealet blev lovet 
mundtligt under de mange møder vedr. den nye lokalplan. Vi har dog stadig ikke fået et oplæg til en 
ny lejeaftale. 
Som en udløber af den sag, der er kørt med beboerne på Fjordvej og Skive Kommune omkring den 
midlertidige ”Bådehus” betyder, at liggende overdækninger i fremtiden kræver en byggetilladelse, 
hvilket kun kan ske indenfor et byggefelt. Så kun i arealet mellem Værftet og Skive Bådehuse 
A.m.b.a. Vi fik dog en midlertidig byggetilladelse til den omtalte bådehus, som ophører 1 maj 2008, 
her skal overdækningen være fjernet.  
Værftet har tilbudt Sejlklubben at overtage vinterliggepladsen. Bestyrelsen har været enig om ikke 
at afgive vinterliggepladsen, da det er vigtigt for Skive Sejlklub at have et areal, hvor klubben kan 
tilbyde medlemmer at få deres båd opbevaret i vinterhalvåret. 
Der var 9 medlemmer som indgav en skriftlig ønske om, at få lov til at bygge 5 nye bådehus til de-
res både i det bygge felt, som Sejlklubben i dag  råder over efter den nye lokalplan. Det har et flertal 
i bestyrelsen afvist. Til gengæld er der besluttet at arbejde videre med , at hele vinterliggepladsen 
skal  have et løft, som besluttet på sidste generalforsamlingen. Henrik Rohde vil senere på general-
forsamlingen orientere om de tiltag, som skal sættes i gang. Bestyrelsen har afsat 100.000 kr. i bud-
gettet til renovering. Hvorvidt dette beløb slår til er pt. udvist, men der vil blive udarbejdet en prio-
riteret liste, som skal danne grundlag for, hvilke tiltag der først igangsættes. 
Krabesholm har ønsket, at overdrage deres bådehus til Lars Klok. Lars er pt. i færd med at lave en 
formålsbeskrivelse for huset anvendelse. Bestyrelsen har nu udarbejdet et overdragelsesdokument, 
som skal anvendes og overholdes ved fremtid overdragelse af eksisterende bådehuse på sejlklub-
bens areal. 
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Lokalplan 148.4 - Sejlklub/Hotel/Søsportshavn:  
I januar 2007 blev vi inviteret til et møde, hvor Investeringsselskabet Strandtangen A/S fremlagde 
planer om at udvide hotellet. Selskabet ønskede at bygge lejligheder hen over jollegaragen og Skive 
Søsportshavn. 
Det blev til en lang række møder, en ny lokalplan 148.4. Her indgav sejlklubben også en indsigelse 
til den nye lokalplan, (tidligere udsendt til alle medlemmer), som efter en lang række møder med 
interessenterne førte frem til en løsning. En løsning jeg som formand mener, har været en stor ge-
vinst for Skive Sejlklub. 
Jeg vil ikke trætte generalforsamlingen med alle de ting, som har været diskuteret både for og imod. 
Kendsgerningen er, at Skive Sejlklub får en helt ny jollegarage, som er langt mere anvendelig og 
med et rumfang, som er dobbelt så stort som den gamle jollegarage. Sejlklubben får samtidig brugs-
retten til en ny platform ud i havne bassinet på ca. 300 m2. 
Alt dette uden at lejekontrakt med Skive Kommune er ændret, med andre ord det har ikke kostet 
sejlklubben en øre, takket være den positive dialog  med Investeringsselskabet Strandtangen A/S. 
Skive Sejlklub er nu godt rystet til den nærmeste fremtid.  
Vi har lige søgt Skive Kommune om få lagt fliser i arealet foran jollegaragen. Det koster ca. 
200.000 kr. som vi forventer at få bevilliget. En flise løsning vil den være den bedste fremtidige 
løsning for alle parter. En landskabsarkitekt vil udarbejde et forslag til den arkitektoniske udførelse, 
så det ikke bliver en stor kedelig flade. 
 
Standerhejsning:  
2007 var første år, hvor vi som besluttet har udvidet sæsonen med en måned i begge ender. Det har 
vi tænkt at gøre til fast praksis så standerhejsning fremover altid er første lørdag i april og sidste 
lørdag i oktober. På samme dag holdes der arbejdsdag med lidt mundgodt til sidst. (så sæt kryds i 
kalenderen) 
Der er sat opslag op om vores stander-op fest, sidste chance for tilmelding er dags dato, så skriv jer 
endelig på inden i går hjem i dag. 
 
Ungdomsudvalg:  
Træningen i ungdomsafdelingen startede den 19. april med klargøring af joller. Ugen efter kom 
jollerne på vandet. 
Den 28. - 29. april arrangerede klubben Torms Junior GP med sejlere i klasserne A-, B- og C-
Optimist samt Zoom 8.  Der var desværre ikke mange deltagere fra Skive, og ingen kom helt til 
tops. Bedste placering var Mikkel Bjærges placering som nummer 9 i Zoom 8 feltet. 
Jan Dyrholm Madsen og Mikkel Bjærge blev hyldet for deres sejre i henholdsvis drenge Opti- og 
Zoom 8-klassen i Limfjords Grandprix, som er den samlede vinder af kredsens 7 stævner. 
Hasse og Christian Neve blev nr. 2 i U-DM for 29’ere og modtog blomster for præstationen. 
Hasse og Christian er sammen med Casper Sejersen udtaget til Ungdomstalentholdet. 
Bestyrelsen har bevilliget støtte til de 6 sejlere, som er udtaget til DS talenthold 1.500 kr. pr. sejler. 
Sejlklubbens eget stævne Sparbank Cup i august blev en stor succes med flere Skivesejlere øverst 
på skamlen.  
Ungdomsafdelingen har i år haft flere sejlere, der har deltaget i stævner, men opfordre endnu flere 
til, sammen med deres forældre, at afsætte weekender til stævner. 
De 25 ungdomssejlere fordeler sig med 9  C-optimister, 2 B-optimister, 2 A-optimister, 6  Zoom 8 
sejlere, 3  Laser sejlere  og  3 29’sejlere. 
En af målsætningerne til næste år er, at vi får flere nye sejlere og  flere A- og B-optimister. Vi får 
brug for yderligere 3-4 Zoom8 joller, da flere nuværende sejlere er klar til at komme op i denne 
jolletype. 
Vinteraktiviteterne i ungdomsafdelingen: 
8/1        Løb - mødested: Sejlklubben. 
22/1      Knob og stik - løb    
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5/2        Badeland 
19/2      Ro træning i roklubbens faciliteter (Tak til roklubben) 
4/3        Løb 
18/3      Badeland (Knob bindes under vand) 
29/3      Jolle reparation og gennemgang 
1/4        Løb 
5/4        Jolle reparation og gennemgang 
15/4      Klubaften 
29/4      Badeland 
Imens de unge har været fysisk aktive har forældrene arbejdet med nedenstående punkter: 
Udarbejdelse af budget for 2008.  
Vision 2012. Udarbejdelse af  en langsigtet plan for hvad ungdomsafdelingen vi vil opnå frem til 
2012.  
Sponsorer/jollereklamer/overskudsskrabende aktiviteter (Beach Party). Hvis vi vil bruge penge, må 
vi også tjene nogle.  
Gennemgang af udstyr. Hvad skal sælges, da vi har flere sejlere der skal fra optimist op i zoom 8  
Plan for Indretning af jollegarage - når den skal tages i brug.  
Ordensregler (herunder baderum). Regler for privat udstyr i jollegaragen.  
Forventninger til forældreengagement.  
Logbog for brug af gummibåde og sejlere.  
Reparation af joller. Alle forældre er ansvarlige for vedligehold af tildelte joller. Med instruktør-
hjælp den 29/3 og 5/4.  
Aktivitetsplanlægning for sæson 2008.  
DS Diplom planlægning  
Jollefordeling/jolletildeling  
Planlægning af træningsaftner/havnevagt/spiseordning for 2008.  
Udarbejdelse af ansøgningsmateriale så Skive Sejlklub kan blive godkendt som ungdomsvenlig 
sejlklub 
 
Arrangementsudvalg:  
2007 har været præget af manglende tilslutning til de arrangerede arrangementer. 
Til nytårsløbet var der ikke mødt mange op, ligeså til bowling og fastelavn.  
Ved stander op samt stander ned blev der afsluttet med aftersailing også her ville det have været 
ønskeligt med en lidt større deltagelsen fra medlemmerne. 
Sejlklubbens afriggertur var til gengæld en succes,  en rigtig hyggelig dag. Så en stor tak til Hanne 
og Niels Nørgaard, som havde arrangeret dagen for os alle med diverse opgaver og udfordringer 
under turen. Vi kan kun glæde os til i år, hvor det er Penet’s tur til at arrangere. ”De har noget at 
leve op til”. 
Selv året jule Bankospil, kunne ikke tiltrække mange medlemmer, første gang, i mange år mødt  
mindre end 50 personer op.  
Til sejlklubbens julefrokost var vi kun 14  – dette gjorde det bestemt ikke mindre hyggeligt, men 
den manglende interesse gør, at vi vil tænke i andre baner, når vi arrangerer fremover.  
Den manglende interesse har gjort, at vi i år har fravalgt nogle arrangementer her i foråret, til gen-
gæld håber arrangement udvalget  på, at medlemmerne får lyst til at deltage til de kommende arran-
gementer i efteråret. 
 
Kapsejladsudvalg: 
Sæsonen startede som tidligere nævnt med et stort Thorm Grand Prix for joller i april  og ugen efter 
et stort DBO rangliste stævne for surfer med ca. 90 deltagere. Dette arrangement blev starten på et 
nyt samarbejde med Skive Surf klub.  
Der blev afviklet Soling stævne samme weekend, som der blev afviklet Trangmanden Rundt. 
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Onsdags kapsejladser forløb som normalt med 6 aften sejladser i foråret. 
I juli afviklede vi Folkebåds DM med stor suses over en hel uge, hvor der deltog ca. 25 både. 
I august startede aften sejladserne igen, med 7 sejladser i efteråret. 
Hancock Cup blev gennemført, desværre med en del modstand over, at der blev sejlet på 2 forskel-
lige baner, en lidt længere for de større både og den normale bane for mindre både. Den lange tur 
for større både rundt om Rotholmene var ellers en god sejlads efter kapsejladsudvalgets mening, 
men mødte stor modstand. Vi håber på, at tiden vil modne holdningerne til, at vi igen kan afvikle 
Hancock Cup på en lidt anderledes måde. 
Limfjorden Rundt for Gamle træskibe, som i 2007 havde 20 år på bagen blev en stor suses igen, 
takket være alle hjælpere.  Håber på, at succesen vil lykkes igen i år. 
De nævnte stævner gav sammenlagt et overskud på 89.384kr. 
2008 byder på nye udfordringer idet vi lægger ud med DBO og Soling stævne i pinsen, Træskibs 
Stævne i september, og weekenden efter DM for Europa joller. 
Her ud over er der flere tiltag, som er ved at blive klarlagt, så der bliver nok at se til i 2008.  Kapsej-
ladskalenderen er klar for 2008, se den på opslagstavlen eller klubbens hjemmesiden. 
 
H-bådsudvalg: 
Der har ikke været den store aktivitet i Sejlklubbens Sejlerskole. Den nye bestyrelsen skal have ta-
get en beslutning om, skal sejlklubben stadig tilbyde den aktivitet. Kan klubben skaffe de sejle-
re/lærer der skal til for at undervise. Der var 6 personer, som var interesseret i 2007, men de kom 
aldrig i gang på grund af manglende ressourcer/planlægning i sejlerskolen. 
 
Klubhusudvalg: 
Igen i år en stor tak til dig IB Sohn, for at du holder lidt øje med klubhuset og dens brugere. Du sik-
re også, at køleskabet aldrig løber tomt til glæde for os alle. Ja, jeg ved godt dit største ønske er en 
vareelevator til de mange løft, men tænk på alt den motion du får, helt gratis. 
 
Skive Sejlsport og Eventcenter: 
Der er udarbejdet et oplæg til, hvordan man kan etablere og drive en Sejlsports Kraftcenter i Skive 
på tværs af de forskellige klubber.  
Oplægget blev sendt til Dansk Sejlunion og Skive Kommune den 19 juni 2007.  
Status er nu, at Skive Kommune på byrådsmøde den 23 okt. 2007 bevilligede 100.000 kr. til etable-
ringsomkostninger af et centeret. 
Skive Kommune har den 10 december 2007 yderliggere bevilliget 400.000 kr. i støtte i 2008, hvis 
Kraftcenteret etableres og bliver godkendt som et DS Kraftcenter samt at de aktiviteter, som er be-
skrevet i det fremsendte oplæg iværksættes. 
DS har tilkendegivet på et møde den 9 januar 2008, at Skive Sejlklub kan få en forhåndsgodkendel-
se til at blive DS kraftcenter pr. 1 maj 2008. Og dermed få tilknyttet talenter fra oktober 2008. 
Der er tilsagn fra interesserede sponsorer med minimum 400.000 kr. i 2008 
Der er  dannet en ny forening: Skive Sejlsport og Eventcenter med eget CVR- nr: 31245265 og 
egen konto i Sparbank. 
Vi har fundet en konsulent, som vil bidrage med det videre arbejde, 
Så nu skal vi bare i gang, det vil være tåbeligt at lade denne enestående chance gå tabt. Yderligere 
information gives senere på generalforsamlingen. 
 
Medlemssituationen:  
 Medlemmer mangle betaling heraf juniorer 
2005 198 36 22 
2006 227 39 29 
2007 210 16 22 
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Hyldning af mestre: 
For første gang i mange år havde Skive Sejlklub ingen mestre der skulle hyldes i Skive Hallen her i 
februar måned. Så målet for den kommende sæson må være, at vi ingen får et antal mestre, der skal 
hyldes ved næste års arrangement.  
Her vil det kommende Kaftcenter  være et stort aktiv, når der skal udvikles nye talenter. 
 
Joller og udstyr: 
Tilgang 2007: 
1 stk. 29èr 79.000 kr. 
1 stk. Laserjolle 22.000 kr.  
Salg 2007:  
1 stk. 29èr 32.000 kr. 
Status 2007: 
Optimistjoller 32 stk.  (11 stk. sat til salg  2008) 
Zoom 8  6 stk. 
29èr  2 stk.  (1 stk. sat til salg 2008)  
405 jolle 1 stk. 
Laser  2 stk.  
Budget 2008: 
Zoom 8 1 stk. (Sponsorat fra Nordea 26.500 kr. klubandel 15.000 kr.) 
Laser 1 stk. (Sponsorat Torm og DS 18.720 kr. klubandel 27.400 kr.) 
Zoom 8 1 stk. (brugt 30.000 kr.) 
 
Beach Party: 
Her meldte Henrik Neve og Mogens Albæk sig frivilligt til at arrangerer aktiviteterne ved årets 
Beach Party. 
Arrangementet var planlagt til mindste detalje, med bemandingsplaner, madindkøb, borde, grill osv. 
og blev en stor succes. 
Overskuddet blev på hele 56.886 kr. 
De har indvilliget i at gøre kunsten efter, igen i år. 
 
Frivillige hjælpere: 
Det er blevet svært at finde frivillige hjælper/trænere. Men jeg vil gerne benytte lejligheden til at 
sige tak til alle jer, som gennem året har ydet en stor indsats ved stævner, arrangementer, Beach 
Party, klubben, bestyrelsesarbejde, diverse udvalg, materielpleje osv. uden jer ville Skive Sejlklub 
ikke kunne fungerer i sit daglige arbejde. 
 
Infomøder: 
Der blev holdt 2 infomøder i 2007 i stedet for udsendelse af Sejler Nyt. Tilbagemeldingerne gav et 
udtryk for, at det var en succes. Jeg kunne dog godt have tænkt mig en lidt større fremmøde fra 
medlemmerne. 
 
Rengøring: 
Da selskabet vi havde indgået kontrakt med vedr. rengøring på grund af mindre uoverensstemmel-
ser pludselig sagde op, har vi indgået en aftale med Hotel Strandtangen om rengøring. Ordningen 
har nu fungeret i 8 måneder og kører perfekt. 
 
Holdninger/ordensregler/oprydning: 
Vi skal alle være bedre til at værne om de fantastiske faciliteter vi som Sejlklub har fået stillet til 
rådighed.  
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Det er legalt at påtale, når man ser andre medlemmer som ikke overholder de ordensregler, som er 
vedtaget for klubben.  
Ryd op efter dig når du går, i det hele taget brug klubbens materiel og faciliteter, som var det dit 
eget, så kan vi spare mange penge og undgå mange ærgrelser !! 
 
Sejlklubbens mast foran jollegaragen: 
Hvis der blandt de fremmødte skulle være medlemmer som kunne tænke sig, at deletage i en lille 
arbejdsgruppe vedr. renovering af sejlklubbens mast, nedtagning, lakering m.m. høre bestyrelsen 
gerne fra jer. Masten er ved at trænge til det igen. 
 
75 års fødselsdag: 
Den 17 september kan Skive Sejlklub holde 75 års jubilæum, hvilket selvfølgelig skal fejres. Herom 
senere på generalforsamlingen. 
 
Nyt regnskabssystem: 
Vi har investeret i Dansk Idrætsforbunds ”Foreningspakke ”, da vores gamle Dos baserede program 
er ved at blive indhentet af nutidens teknologi. 
Bestyrelsen har besluttet, at investerer i en ny computer og printer til klubbens kasserer ved samme 
lejlighed. 
Så nu skal vi bare have flyttet alle medlemsregistreringer over i det nye system, et stort arbejde. 
 
Jas` fødselsdag: 
2007 var året hvor JAS sejlklubbens æresmedlem blev 90 År. Sejlklubben holdt i den forbindelse en 
lille reception i for Jas i Sejlklubbens faciliteter. Nogle medlemmer havde arrangeret en lille udstil-
ling med billeder og et lille udpluk af de mange pokaler Jas har vundet gennem tiderne. 
Jas har vundet over 250 pokaler og deltaget i over 600 kapsejladser, det er en  præstation som bliver 
svært at slå. 
 
Materieltilskud: 
Skive Kommune har ydet materiel tilskud på 30.000 kr. til ny rampe til søsætning af joller og 9.100 
kr. til nye jollevogne. Vi må sige, at Skive Sejlklub er blevet tilgodeset ved uddeling af kommunens 
midler i år. 
 
Koordineringsudvalg: 
Der er blevet dannet et udvalg i 2007, Koordineringsudvalget som består af: 
Skive Sejlklub: Niels Sohn og Henrik Rohde 
Skive Søsportshavn: Vagn Holm og Henning Precht 
I udvalget har der været en positiv dialog, som har mundet ud i gode tiltag for begge foreninger.  
Blandt andet arbejdes der med: 
Gæstesejlers adgang til sejlklubben, bade/toiletforhold ved stævner, ny broplatform i havnen, 
brug af kranen ved stævner, nøglesystem 
 
Formanden: 
Som det fremgår af dagsordenen, så modtager jeg ikke genvalg til formandsposten i klubben.  
Årets mange aktiviteter har betydet, at bestyrelsen har stået overfor mange vigtige beslutninger om 
klubbens fremtid. Bestyrelsesmedlemmerne har selvfølgelig ikke altid den samme holdning til disse 
beslutninger, så er det jo som vedtægterne siger, flertallet som bestemmer. 
Men det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg under den seneste tids bestyrelsesarbejde, ikke 
har følt, den fulde opbakning fra bestyrelsen til mig som formand for klubben.  
Det kan hverken jeg,  jer som medlemmer og klubben ikke leve med på længere sigt. Så jeg har den 
holdning, at tiden er inde til et formandsskifte. 
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Det at forlade bestyrelsen, får mig til at tænke på, har det været alle de timer værd, at deltage i be-
styrelsesarbejde i Skive Sejlklub, ja det har det.  
Jeg er stolt over, at have været med i den initiativ gruppe for snart 6 år siden, som var med til at få 
skabt et nyt klubhus. Et klubhus, som jeg mener er helt unikt til det formål det skal bruges til i sejl-
klubbens daglige arbejde og så har den tilmed byens bedste udsigt. 
Jeg er stolt over, at have været med til at få skabt en ny jollegarage med tilhørende platform i hav-
nen. Et løft der samtidig støtter op omkring fremtidens Sejlsports og Eventcenter, hvor der bliver 
brug for mere plads og faciliteter til aktiviteter på vandet. 
Jeg håber på, at alt arbejdet med udarbejdelse og godkendelse af et Sejlsports og Eventcenteret vil 
fører til at planerne bliver en realitet. Det vil være et stort fremtidigt aktiv for Skive Sejlklub, de 
øvrige klubber samt Skives borgere.  
Jeg vil gerne her på generalforsamlingen tilbyde min assistance med reference til den nye bestyrelse 
om, at afsluttet det sidste arbejde der mangles for at Sejlsport og Eventcenteret  kan blive en realitet. 
Med alle disse tiltag, som skal være med til at sikre Skive Sejlklubs fremtid, vil jeg gerne takke af 
som formand. Jeg vil nu i stedet bruge mine fritidstimer til familien og sejlerlivet på fjorden.  
Jeg vil ønske god arbejdslyst til den nye bestyrelse, som i dag vælges på generalforsamlingen. 
God vind i 2008 til jer alle!! 
Manuskript slut 
 
Bestyrelsens beretning blev efterfølgende godkendt. 
 
Ad 3.  Forelæggelse og godkendelse af regnskabet for det forløbne år samt budget for det 
kommende år. 
Per Bonnevie fra revisionsfirmaet BDO fremlagde årsregnskabet for 2007 og budgettet for 2008. 
 
Kommentarer til regnskabet: 
En mere givtig anbringelse af klubbens likvide midler blev efterspurgt. 
Formanden fremhævede nogle fordele ved at midlerne ikke er bundet for stramt.  
Enighed om at anbringelsen ikke skal udmøntes i spekulation, men at en bedre aftale med et penge-
institut kunne være en måde at få et bedre udbytte. 
 
Der var følgende bemærkninger fra de kritiske revisorer: 
Som kritiske revisorer har vi ingen indvendinger til selve regnskabet. 
Vi  vil gerne at bestyrelsen/sejlklubben tager en principiel stillingtagen til politikken vedr. indkøb af  
joller. 
Det skyldes at indkøb af joller efterhånden nærmer sig en investering på 90.000 kr. (ganske vist 
med et stort sponsortilskud) men det er kun enkelte sejlere som bruger disse joller. 
Så derfor diskussionen:  
Skal sejlklubben investere ganske mange penge i joller som kun meget få sejlere må bruge.  
Skal sejlklubben betale enkelte dygtige sejleres materiel. 
Der kunne evt. laves et bookingsystem hvor sejlerne skriver sig ind på de tider de vil træne m.m.så 
bådene kan bruges af flere. 
Kommentarer hertil: 
Bestyrelsen har drøftet en opstramning af kravene til brugerne af klubbens joller, så anvendelsen af 
joller/udstyr bliver mere synlig. Der skal bla. føres logbog over, hvordan og i hvilken grad udstyret 
bruges, herunder deltagelse i stævner, træning, vedligehold mv. 
Et for stramt bureaukratisk regelsæt vil ikke virke efter hensigten, men der skal strammes op. 
Bestyrelsen tager bemærkninger til efterretning. 
 
Herefter blev årsregnskabet godkendt uden yderligere bemærkninger. 
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Budgettet for indeværende år blev fremlagt og godkendt uden bemærkninger. 
 
Årsregnskabet for Jubilæumsfonden blev fremlagt og godkendt uden bemærkninger. 
 
 
Ad 4. Behandling af eventuelt indkomne forslag. 
Der var fremsendt et forslag vedr. ændring af Regulativ for Skive Sejlklubs vinterliggeplads, pkt. 8. 
Der blev afgivet stemmer ved håndsoprækning, med overvejende stemmeflertal for ændringen. Kun 
1 stemme imod. 
Regulativet vil efterfølgende blive ændret i overensstemmelse med generalforsamlingens beslut-
ning. 
 
Ad 5. Punktet flyttet til efter pkt. 13. Eventuelt 
. 
Ad 6. Fastsættelse af kontingent. 
Ihht. bestemmelserne om at følge pristalsindekset, blev næste års kontingentet fastsat til kr. 1.070,-  
 
Ad 7. Valg af Formand 
John K Stephansen modtog ikke genvalg. 
Lars Rasmussen blev valgt. 
 
Ad 8. Valg af kasserer. 
Ikke aktuelt, da kassereren kun er på valg ulige år. 
 
Ad 9. Valg af øvrige bestyrelse. 
3 bestyrelsesposter skulle besættes. 
To medlemmer fra den siddende bestyrelse modtager ikke genvalg. 
To nye kandidater bliver foreslået og accepterer valg. 
Henrik Rohde accepterer at modtage valg, såfremt andre ikke melder sig. 
Henrik Rohde – genvalgt for 2 år. 
Knud Albæk – nyvalgt. for 2 år. 
Ulrich Predelli – nyvalgt for 2 år. 
 
Ad 10. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 
1. suppleant, Sten Toft 
2. suppleant, Knud Madsen 
 
Ad 11. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. 
Genvalg af revisorerne: 
Knud Erik Sørensen 
Søren Koitzsch 
 
Genvalg af revisorsuppleant: 
Peter Georg Jensen 
 
Ad 12. Valg af udvalg m.v. 
Kapsejladsudvalg, genvalgt: 
Kalle Ramsdahl 
Niels Sohn 
Jens Hansen 
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Arrangementsudvalg, består af: 
Marianne Granvig 
Inge Jakobsen 
Michael Jensen 
Arne Sørensen 
 
Vinterliggeplads / materieludvalg, genvalgt: 
Kaj-Ove Christensen 
Kurt Jensen 
NN - - - - - -  De to udvalgsmedlemmer supplerer selv op med et tredje medlem. 
  
Ungdomsudvalg, genvalgt 
Jan Olsen 
Thorkil Mogensen 
 
Hjemmesiden:  
Marianne Rohde, genvalgt 
 
Dommerbådsudvalg, genvalgt: 
Kalle Ramsdahl 
Niels Sohn 
Jens Hansen 
Jørgen Fuglsang 
Finn Granvig 
 
H-bådsudvalg genvalgt: 
Ulrich Predelli  
Per Kim Nielsen 
 
Klubhusudvalg:  
Ib Sohn, genvalgt 
 
Måler:   
Bo Nielsen, genvalgt 
 
Ad 13. Eventuelt 
 
Jørgen Dolberg Forslag om at udvalgene skal arbejde mere struktureret, bl.a ved at der udarbej-

des indholds- og funktionsbeskrivelser for de forskellige udvalg. 
NN ? Udtrykte mening om at klubbens hjemmeside var "uinspirerende" og ikke altid 

ført up to date, hvilket kan være en medvirkende årsag til at arrangementerne 
blev svigtet - når disse ikke også bliver annonceret på hjemmesiden. 
Bestyrelsen opfordres til at forbedre hjemmesiden og påse, at den a`jourføres.  

NN? Bestyrelsen hhv. arrangementsudvalget blev opfordret til at gennemføre nogle af 
de aktiviteter, som ungdomsafdelingen arrangerer om vinteren, men for voksne. 
Svømning og førstehjælp blev nævnt som relevante eksempler. 
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Der var tid til at gennemføre punkt 5, som blev flyttet: 
 
Ad 5. Information fra bestyrelsen 

a. Ny jollegarage 
John Stephansen gennemgik projektet omkring jollegaragen med tilhørende frontarealer. 
Opfordrede interesserede til at melde sig til at udarbejde et oplæg til indretning af frontarea-
lerne mellem hotel- restaurations- og jollegaragebygningerne, inklusive den nye bro.  
En  landskabsarkitekt, hyret af Hotel Strandtangen, skal udarbejde forslag til en helhedsløs-
ning for hele byggefeltet omkring hotel, restaurant og sejlklub, herunder altså også også vo-
res areal. 

b. DS Kraftcenter 
John Stephansen fremlagde status vdr. projektet omkring DS Kraftcenteret. 
Efterfølgende flere spørgsmål med et gennemgående tema: Hvordan sikres tilstrækkelig ar-
bejdskraft med de fornødne kompetencer til at gennemføre dette "forretningskoncept", og 
hvordan sikres økonomien. 
Ligeledes udtryk for bekymring vdr. klubbens engagement i dette projekt. 
John Stephansen gav en dækkende orientering omkring de berørte punkter, herunder at 
Kraftcenter og Skive Sejlklub er to adskilte, selvstændige enheder. 

c. Vinterliggepladsen 
Henrik Rohde præsenterede bestyrelsens planer for vinterliggepladsen, herunder nogle øko-
nomiske betragtninger. 
Umiddelbar forståelse for nødvendigheden af at ofre et relativ stort beløb på anlæg af plad-
sen. 
Der blev efterspurgt en tilsynsførende, da der ofte mangler strøm og vand. Da nogle af med-
lemmernes forsømmelighed ofte bærer skylden for denne misere, gav det anledning til en 
kortere drøftelse. 

d. Samarbejdsaftale med Skive Søsportshavn 
Lars Rasmussen orienterede om de tiltag, der er taget fra såvel Skive Sejlklub, som Skive 
Søsportshavn om et mere formelt samarbejde. 
Nogle af de resultater, der indtil nu konkret er kommet ud af dette samarbejde blev nævnt. 
Bestyrelsen ser meget optimistisk på de fremtidige samarbejdsrelationer. 

e. Skive Sejlklub SSJ 75 års jubilæum 
Marianne Granvig orienterede om planerne for festligholdelsen i anledning af jubilæet. 
Hun søgte interesserede medlemmer, til et udvalg, der skal forberede disse festligheder. 
Lars og Helle Klok stillede sig til rådighed til udvalgsarbejdet. 

f.  
Ulrich Maagaard afsluttede generalforsamlingen og omtalte samtidig Krydstoldjagt nr 27, 
det spændende projekt vdr. bygning af det store træskib, og fortalte lidt om medlemstegnin-
gen. Der kan rekvireres brochuremateriale ved henvendelse på bådebyggeriet eller i butik-
ken på Værftet., ligesom der kan læses om projektet på www.krydstoldjagt.dk, som går i luf-
ten om kort tid. 
 
 

Den afgåede formand, John Stephansen, afrundede med et farvel og tak.. 
 
  
Referent: 
Svend Paludan 


