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Tid: Onsdag, den 25. marts 2009 kl. 19.00. 
Sted: Skive Sejlklubs klubhus. 
 
Formand Lars Rasmussen (LR) bød velkommen, hvorefter man ved 1 minuts 
stilhed mindedes afdøde æresmedlem Carlos Jansson - ”Jas”.  
  
Dagsorden: I henhold til vedtægterne § 8. 
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 eventuelt indkomne forslag. 
5. Information fra bestyrelsen: 

a) MaritimCenter Skive. 
b) Vinterliggepladsen. 
c) Klubbens mast.  
d) Arrangementskalender 2009. 

6. Fastsættelse af kontingent. 
7. Valg af formand (lige år).    
8. Valg af kasserer (ulige år). 

a) Anna Dolberg  (modtager genvalg). 
9. Valg af øvrige bestyrelse hhv. 2 og 3 medlemmer. 

a) Niels Sohn (modtager genvalg). 
b) Marianne Granvig (modtager genvalg). 

10. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 
11. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. 
12. Valg af udvalg m.v. 
13. Eventuelt. 
 
ad. 1 Valg af dirigent. 
 Ulrik Maagaard (UM) blev enstemmig valgt.  
 UM takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig 

indvarslet i henhold til vedtægterne, ligesom den udsendte dagsorden blev 
oplæst. 

 
ad. 2 Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
 Formanden aflagde bestyrelsens beretning for det forløbne år - kopi heraf er 

indsat nedenstående. 
 
 Formandens beretning. 
 Ja - så er tiden kommet til formandens beretning, og da det er min første, så 

har jeg tænkt meget over, hvordan det forgangne år har været - kogt ned til 
”få” ord. Det, der melder sig er, at året har indeholdt alle tænkelige følelser. 
Det har været et glædeligt år og et sørgeligt år. Det har været et godt år og 
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et skidt år. Et år der er værd at være stolt over, og et år man kan blive lidt 
flov over på Skives vegne. 
Hvis vi starter med det glædelige, så blev vi udnævnt til Ungdomsvenlig 
Sejlklub i forbindelse med Stander Op, hvilket vi er glade og stolte over.  
TV Midt/Vest har besøgt Skive Sejlklub intet mindre end 6 gange i 
forbindelse arrangementer sejlklubben har afholdt. Dansk Sejlunions 
formand Carl Gjerstrøm har været på besøg intet mindre end 2 gange i løbet 
af året.  
Det har været et glædeligt år, fordi vi fik gang i MaritimCenter Skive, og 
Niels Kjeldsen blev tilknyttet MaritimCenteret. Det har også været 
glædeligt. fordi vi blev godkendt som Kraftcenter af Dansk Sejlunion i 
december, nok mest på grund af Windsurferne og de resultater, de har 
præsteret. Der er et stykke vej endnu på jollesiden inden vi opnår DM, EM, 
WM eller OL medaljer, men der satses stort på flere ungdomssejlere. 
Det har været et glædeligt år, fordi at Skive Sejlklub fylde 75 år den 19. 
september - med megen festivitas og mange gæster. Ja – jeg vil nærmest 
sige, at det blev fejret mere end 3 gange, og der var inviteret til reception 
samtidig med, at vi afholdt DM for Europajoller. I forbindelse med 
sejlklubbens fødselsdag havde en flok gæve kvinder sammensat en revy: 
”Besat af quinder”, som udover at være en fantastisk revy også var et stort 
tilløbsstykke for klubbens medlemmer og familier. Quinderne har faktisk 
gjort det så godt, at de blev spurgt, om de ville opføre revyen i forbindelse 
med Dansk Sejlunions generalforsamling i fredags. Jeg syntes, at de 
fortjener en hånd for deres præstation og opfindsomhed. Tak for det. 

 
Set tilbage, så er der som sagt meget at glæde sig over, men det har også 
været et sørgeligt år. Særligt fordi vi mistede vores æresmedlem Carlo 
Jansson bedre kendt på havnen som Jas - det er sørgeligt for Skive Sejlklub 
at miste en person, der nåede at være medlem i sejlklubben i 74 år. Jas 
kunne fortælle historier fra dengang klubben startede, og ud over at være en 
person der dagligt kom på havnen indtil det sidste, så er det uundgåeligt en 
del af klubbens historie, der med Jas’ død er gået tabt. Sejlklubben har dog 
arvet en del af Jas’ pokaler mm, som vi vil sætte i et mindeskab, hvori en 
mindre del af det kan blive udstillet. Jas’ død blev på Dansk Sejlunions 
generalforsamling mindet med et minuts stilhed, hvilket siger en hel del. 
Tak til Jytte for denne gestus. 

 
Det har været et godt år, når vi kigger på salget ved Beach Party - det 
største overskud nogensinde, hvilket vi primært kan takke Henrik Neve og 
Mogens Albæk for. De har haft et stort arbejde i at få det planlagt og 
afviklet. Det er så vidt jeg ved første gang, at Hancock er blevet tørlagt for 
fadøl, og de måtte køre 3-4 gange med forsyninger selv om de fra starten 
havde leveret mere end det dobbelt af ,hvad vi havde brugt året forinden. 
  
Det har været et godt år, fordi vi har afholdt nogle gode stævner både for 
windsurfere, joller og kølbåde. Stævnerne er afviklet med stor ros for 
arrangementerne og har ligefrem været med til at sætte standarder, som 
andre klubber har stræbt efter. Vi høstede stor ros for afholdelse af DM for 
Europajoller. Hvilket vi kan takke dommer og stævneleder for. Tak til jer - 
flot gået.  
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Det har også været et godt år, fordi der har været afholdt et perfekt 
træskibsstævne - takket være Niels Sohn. 
 
Det har været et godt år, fordi at SKIVE er kommet på ”Danmarkskortet” 
på diverse hjemmesider, i TV og radio takket være Niels Kjeldsen. Så sent 
som i weekenden den 14/15 marts var TV-Midt/Vest i Skive for at lave en 
reportage til programmet ”På besøg” som sendes i formiddags-tv i juni, 
samt et kortere indslag på ca. 10 minutter den 16. april. Jeg håber, at alle på 
og omkring havnen får glæde af denne mediedækning. 
 
Sidst - men ikke mindst - har det været et godt år, fordi vi har fået vores 
faciliteter færdige, og dermed kan kigge fremad og koncentrere os om 
fremtiden. 

 
Når vi kigger på økonomien har det været et skidt år. Selvom vi havde 
budgetteret med et underskud, så er underskuddet lidt større end 
budgetteret. Det selvom, der er nogle, der virkelig har slidt og slæbt til 
arrangementer i årets løb, så klubben kunne tjene penge. 
 
Det har været et skidt år, fordi medlemstallet er gået lidt ned. Jeg havde 
håbet på et stigende medlemstal, når nu vi har så gode faciliteter.  
 
Det har været et skidt år, fordi vi har været nødsaget til at aflyse indtil flere 
arrangementer på grund af manglende tilslutning. Vi har aflyst afrigger-
turen, nytårskuren og huskoncerten med Morten Kjær. 
Det har været et skidt år, fordi vi har været for få hænder til at hjælpe ved 
arrangementerne. 

 
Sæsonen 2008 kan vi på mange måder være stolte over. Ros mange steder 
fra for gode arrangementer og energisk arbejde fra Tordenskjolds soldater. 
Samtidig med er jeg også lidt flov over den måde, hvorpå foreninger og 
klubber samarbejder. Vi burde have et fælles mål at tiltrække flere 
medlemmer til alle klubber og foreninger på havnen. 
 
Det var lige en opsummering, over glædelige, sørgelig, gode og mindre 
gode ting, der er sket i årets løb. 
 
Ser vi lidt fremad, så har en anonym investor købt 2 stk. DS37 matchracers, 
som MaritimCenter Skive kan benytte til teambuildings kurser, sejlerskole 
etc. Uden at der er helt styr på hvordan det skal foregå, så er planen at der 
ved afholdelse af kurser skal være en instruktør ombord på hver båd, og at 
en gummibåd skal ledsage de to matchracere. Det er spændende og 
udfordrende. Jeg ser frem til første gang, bådene stævner ud med et hold, 
der er på kursus. Målet er helt klart, at MartimCenter Skive skal tjene penge 
på arrangementer afholdt på disse to både. 
 
Bestyrelsen ønsker at give meget mere information til klubbens 
medlemmer, når der sker noget nyt. Derfor bedes I udfylde  uddelte skema, 
så vi får jeres mail adresser, således at nyheder kan meddeles via mail. 
  
Diverse udvalg har for året der er gået aflagt følgende beretninger: 
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Beretning fra kapsejlads afd. 
Sæsonen 2008 startede med DBO´s store ranglistestævne i pinsen, hvorefter 
vi begyndte på aftenmatcher, efterfulgt af Trangmanden Rundt - i denne 
weekend blev der også afviklet klassemesterskab for Soling. 
Aftenmatch blev afviklet med 6 sejladser som sluttede i ugen efter Mors 
Rundt. I denne sejlads, som er den største i fjorden., deltog mange Skive 
både. 
Efterårssæsonen startede med Lyby Bro Race, efterfulgt af div. 
aftenmatcher. Og til slut afviklede vi Sparbank Cup for joller og Hancock 
Cup for kølbåde. Sammenslutningen af disse 2 stævner blev gjort for at 
synliggøre disse to sejladsformer for deltagerne. Efter 6 aftensejladser 
skulle vi afvikle DM for Europajoller, som blev afviklet med stor succes. 
En stor tak til de ukuelige, samt ubestikkelig dommere og banefolk. 
Sæsonen blev afsluttet med Trangmanden Rundt med efterfølgende fest. 
 
Der ud over har Skive Sejlklub også været aktiv deltager i afslutningen af 
Nordens største sejlads for gl. træskibe, nemlig Limfjorden Rundt. Igen 
blev det en stor succes! Der skal også til disse medlemmer, som lagde en 
stor arbejdsindsats heri, lyde en stor tak. Samt en tak til Værftet for lån af 
hal til afslutningsfest. 
 
Sæsonen var præget af manglende deltagere, men kap. udvalget håber, at 
der vil blive bakket mere op om div. sejladser i den kommende sæson, hvor 
vi har flere nye tiltag. 

 
Sæsonen 2009 byder på regelgennemgang af Jan Stage d. 14. april, trim 
aften d. 22. april og prøvesejlads d. 6. maj, efterfulgt af 6 aftenmatcher, 
Trangmanden Rundt d. 9. maj, hvor der igen er Soling mesterskab i Skive. 
D. 20. juni prøves der noget nyt i Skive Sejlklubs historie, nemlig To – Star 
sejlads med start i Sallingsund, Mors om styrbord til måltagning i Vildsund. 
Efter et par timers pause startes der igen nord for broen videre mod Skive 
til en forhåbentlig festlig afslutning på et eller andet tidspunkt. Mere herom 
senere! Denne sejladsform har vundet stor indpas rundt omkring, da det 
ikke kræver samling af en stor besætning, og det ser også ud til, at vi får 
fremskaffet gode sponsorpræmier, såsom Navigator, VHF og Spindlock 
redningsvest/livline. Sejladsens distance bliver ca. 60 til 70 sm. fordelt over 
2 etaper. 
Efterårssæsonen starter med Lyby Bro Race, efterfulgt af 7 aftenmatcher. 
Hancock Cup (kølbåde) / Sparbank Cup (joller) løber af stablen d. 15.-16. 
august.  
Fra d. 21. til d. 23. august er der Nordisk Mesterskab for surfere i Skive, 
som vi skal afvikle i samarbejde med Surfklubben. 
Heller ikke i år bliver Skive Sejlklub forbigået, når det drejer sig om 
Danske Mesterskaber. I år skal vi d. 25 til 27. september afvikle DM for 
49’er og 29’er. Det bliver også en stor udfordring! Sejladserne skal afvikles 
på 2 baner, dvs. at her kræves mange frivillige til banen, men der er også 
brug for kræfter på land.. 
Sæsonen slutter så med Trangmanden Rundt d. 3. oktober.  

 
 

Beretning fra arrangementsudvalget. 
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2008 har været et tamt år for sejlklubben, hvad angår arrangementer. Det 
har været svært at få medlemmerne til at vise interesse for de 
arrangementer, der har været udbudt. Der, hvor der har været den store 
tilslutning, var i forbindelse med stævner. 
 
Vores afriggertur, som vi ventede os meget af, og hvor Penet’s besætning 
havde gjort et rigtig godt forarbejde, var helt sikkert blevet fornøjeligt, men 
der var kun meldt en båd til.  

 
Efterårets Trangmanden Rundt var til gengæld en succes - der var denne 
aften revy, hvilket gjorde, at der var stor, stor tilslutning.  
Vi valgte at udelade julefrokosten, hvilket kom af, at der det tidligere år 
kun var tilmeldt 12 personer. Vi forsøgte i stedet at arrangere en nytårskur, 
igen ingen succes! 2 personer var tilmeldt.  
Da det ikke kun er arrangementsudvalgets ansvar, at der sker noget i 
klubben, håber vi på, at klubbens medlemmer kan/vil hjælpe til med at få 
gang i vores klubliv igen. Vi har brug for at få nogle nye input, så 
sidder du og har en god idé, så meld dig til arrangementsudvalget, vi har 
brug for hænder. 

 
Beretning fra ungdomsudvalget. 
Sæsonen der er gået startede rigtigt godt med godkendelse til 
Ungdomsvenlig Sejlklub, hvor vi fik flaget over rakt af Sejlunionens 
formand. Samtidig havde vi jolledåb, hvor den nyansatte filialleder i 
Nordea her i Skive forestod jolledåben. TV Midt/Vest og Skive Folkeblad 
var begge til stede på det nyanlagte rullegræs foran vores nye jollegarage 
og omklædningsfaciliteter. 
Vi havde besluttet ikke at gøre det helt vilde for at hverve nye 
ungdomsmedlemmer i sæsonen der gik, da vi ikke kunne vurdere, hvordan 
sæsonen ville forløbe. I foråret fik vi anlagt det nye slæbested af Værftet, 
som vi havde fået bevilliget penge til fra kommunen, og vi har fået nogle 
faciliteter, som er i verdensklasse, med bådebro, slæbesteder og anløbsbro, 
samt en hyggelig græsbelagt gård, hvor der altid er læ. 
I august afholdt vi Sparbank Cup for joller, men desværre med begrænset 
tilslutning. Måske fordi stævnet var placeret for tidligt i august og dermed 
for tæt på skolestart. 
Hen over efteråret var der indtil flere ungdomssejlere, der valgte at stoppe 
med deres sejlads. Det anså vi som et stort tab. Vi ville gerne beholde dem 
aktive i sejlads, og vi har på den baggrund lavet kontrakt med Christian og 
Hasse Neve og Phillip Rohde som ungdomstrænere imod betaling af 
skattefrie godtgørelser, samt trænerkurser. 
Vi har henover vinteren afholdt 5 weekendtræninger sammen med 
windsurfere - takket være en stor indsats fra forældre og Niels Kjeldsen. 
Det var startskuddet på, at Skive er Kraftcenter. 
Som noget nyt er der blevet afholdt instruktørkursus 1 her i Skive. Der var 
21 deltagere, og vi skal takke Dansk Sejlunion og Niels Kjeldsen for deres 
indsats for at få ”fuldt” hold. Endvidere har vi afholdt det første 
speedbådskursus - udbudt primært, fordi vi har en intension om, at alle der 
fører vores følgebåde som minimum skal have speedbådskort og være 
medlem af sejlklubben. Derfor havde vi lavet et ”godt” tilbud til forældre, 
for at få dem til at melde sig ind i klubben.  
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Vi er nu klar til -  på alle måder - at sætte alle sejl til, og formandens mål 
for 2009 er, at der ved årets udgang er mindst dobbelt så mange 
ungdomsmedlemmer. Dette gøres bl.a ved at reklamere på en stand på 
Forårsmessen i Skive Hallerne den kommende weekend samt uddeling af 
foldere på kommunens skoler. Derudover har Steen Toft planer om at have 
nogle skoleklasser med ud at sejle - både forår og efterår. 
Sejlklubben har netop bestilt 2 stk. Feva joller til noget der ligner halv pris 
fra Torms og Dansk Sejlunion. Feva jollerne er 2 personers joller, der er 
egnet til piger og til begyndersejlere, der er lidt ældre end 14 år. 

 
Beretning fra H-bådsudvalget 
H-båds udvalget bestod i første halvår af 2008 af Ulrich Predelli som eneste 
mand, men på den positive side, så er udvalget blevet fordoblet, da Steen 
Toft har sagt ok til at give en hånd med. Der er dog behov for flere 
medlemmer af udvalget, så det er hermed en opfordring til at melde jer til at 
give en hånd med -  både til at passe båden og til at være instruktør på den. 
 
Til slut vil jeg lidt lige som Martin Luther King siger: ”I HAVE A 
DREAM” – eller frit oversat: ”JEG HAR NOGLE ØNSKER” til det 
kommende år:  
Jeg vil ønske, at klubhuset vil blive brugt meget mere af medlemmerne og 
deres familier. 
Jeg vil ønske at Skive Sejlklub får mange flere medlemmer i det kommende 
år, og at mange af de gaster, der sejler med om onsdagen, bliver 
medlemmer. Det ville glæde mig, hvis endnu flere gjorde en indsats for at 
gasterne også blev medlem af sejlklubben. Lad det være en opfordring til 
skipperne på bådene. 
Jeg vil ønske, at klubbens medlemmer uopfordret laver arrangementer for 
klubbens medlemmer og for få min skyld gerne åbent for ”alle”, så endnu 
flere får øjnene op for de skønne faciliteter vi har. 
Jeg vil ønske, at alle med relation til fjorden får fremgang, og at Skive 
bliver et trækplaster for sejlere og bådejere. 
Jeg vil ønske at vi får endnu flere sponsorer, og at MaritimCenter Skive får 
succes, selvom det bliver hårdt arbejde. 
Jeg vil ønske, at endnu flere gerne vil bidrage aktivt til alt det frivillige 
arbejde, der er i sejlklubben. 
 
Nok om mine ønsker. Til slut vil jeg gerne takke alle vores sponsorer, men 
især Nordea, Sparbank, Hancock og Værftet og Digisource. 

 
Mine sidste ord i denne beretning skal være en stor tak til bestyrelsen for 
deres arbejdsindsats, og til alle der har bidraget i årets løb med at få alt til at 
fungere - lige fra afholdelse af arrangementer til de udvalg, der udfører et 
stort stykke arbejde. For uden denne indsats, så havde vi ikke en sejlklub. 
Jeg syntes alle fortjener en klapsalve for den kæmpe indsats, der er ydet. 
Vil alle tilstedeværende give en stor hånd som tak - for at vi har en sejlklub. 
 

 Beretningen blev godkendt uden bemærkninger. 
 
ad. 3 Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt 

budget for det kommende år. 
a) Årsregnskab 2008. 
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Per Bonnevie (PB) fra Revisionsfirmaet BDO gennemgik årsregnskabet 
2008. 
På forespørgsel angående nedgang i indtægter ved afholdelse af stævner 
blev oplyst, at aktiviteterne i 2008 var væsentlig færre end i 2007. 
 
Bestyrelsen blev anmodet om at undersøge mulighederne for at øge 
indtægterne, bl.a. ved at faste gaster søges optaget som medlemmer af 
SSJ, hvilket bestyrelsen tager til efterretning. 
 
På forespørgsel om antal medlemmer af SSJ blev oplyst, at der p.t. er 
205 medlemmer. 
 
De kritiske revisorers bemærkninger til årsregnskabet blev oplæst af 
(PB): 
1.   Revisorerne savner klar besked på bilag med henvisning til formål 

samt hvem der afhenter/køber materiel. 
2.   Revisorerne anmoder om, at bestyrelsen indfører et rekvisitions-

system eller forsyner bilag med formål samt navn på afhen-
ter/indkøber. 

3.   Revisorerne opfordrer til nøjere vurdering af investeringer i 
ungdomsafdelingen med henvisning til det begrænsede antal 
ungdomssejlere. 

 
Bestyrelsen henviste til, at bilag er til stede og kassejournalen 
indeholder oplysninger om formål med indkøb. 
Investeringer i ungdomsafdelingen har til formål at tilgodese en 
forventer forøgelse af medlemsantallet i afdelingen. 
Byggerod har bevirket vanskelige arbejdsforhold, hvilket har påvirket 
medlemstallet. 
 
På forespørgsel blev det meddelt, at der p.t. er 18 ungdomssejlere. 
 
Årsregnskabet 2008 blev efter de faldende bemærkninger godkendt. 
 

b) Jubilæumsfondens årsregnskab 2008. 
Årsregnskabet 2008 blev fremlagt og godkendt uden bemærkninger. 

 
c) Budget 2009. 

Budget 2009 blev fremlagt og godkendt uden bemærkninger. 
 

ad. 4. Behandling af indkomne forslag. 
”Forslag til kontingent” fremsendt af Ib Sohn behandles under pkt. 6. 

 
ad. 5 Information fra bestyrelsen. 

a) MaritimCenter Skive. 
Niels Kjeldsen (NK) meddelte, at MaritimCenter Skive nu har kontor i 
klubhuset, hvor NK kan træffes dagligt. Medlemmer, der ønsker 
oplysninger eller bare vil hilse på, er velkomne. 
Godkendelsen af kraftcenteret blev forsinket bl.a. på grund af olym-
piaden, men foreligger nu hovedsagelig som følge af de gode faciliteter 
og surfernes høje niveau. 
TV2 har vist centeret interesse, og der vil komme flere indslag i TV. 
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Piet Conway, cheftræner i DS har besøgt centeret flere gange og roser 
forholdene. 
Det store scoop må være, at en anonym har givet 2 stk. matchracere DS 
37ére. Det giver mange muligheder til teambuildings kurser, sejlerskole 
mv. 
NK uddelte skemaer, hvorpå medlemmerne kunne tilkendegive deres 
interesse for matchracing.    

 
b) Vinterliggepladsen. 

Knud Albæk meddelte, at nu skulle det være ganske vist med hensyn til 
renoveringen af vinterliggepladsen. 
Der er indhentet et acceptabelt overslag/tilbud for renovering af arealet 
nord for ”Værftet” omfattende: 
El. til arealet etableres med selvstændig måler. Der etableres stophane 
for vand til arealet, og strøm- og vandudtag vil blive placeret i bekvem 
afstand til de enkelte bådepladser. 
Pladsen bliver planeret, og huller bliver fyldt op med f.eks. knust beton. 
Det nordligste areal, der ligger under niveau, er ikke omfattet af 
renoveringen.  
Ikke mærkede stativer vil blive fjernet og afhændet som skrot.  
Bådene skal være i vandet inden 1. juni, hvis ikke andet er aftalt. 

       
c) Klubbens mast. 

Knud Albæk meddelte, at masten er taget ned hovedsageligt ved Kåre 
Webers og Niels Aagaards indsats. 
Er nu anbragt i masteskuret til tørring, afrensning for gammel lak, 
slibning og lakering. 
Søndag den 29. marts 2009 kl. 10.00 foregår den sidste afslibning. De 
der har tid anmodes om at møde op i masteskuret gerne medbringende 
mekanisk slibegrej. 
Masten kan ikke nå at tørre inden Stander Op, så her må der 
improviseres.     

 
d) Arrangementskalender 2009. 

Marianne Granvig oplyste, at Arrangementskalender 2009 er udsendt til 
medlemmerne og kan ses på hjemmesiden. 
 

ad. 6 Fastsættelse af kontingent. 
 ”Forslag til kontingent” fremsendt af Ib Sohn: 
 Medlemskab: Kontingent pr. år: 
 Bådejer kr.    900.00 
 Aktive sejlere kr.    600,00 
 Unge aktive sejlere kr.    600,00 
 Familiemedlemskab kr. 1.300,00 
 Passivt medlem kr.    300,00 
 Ved familiemedlemskab oplyses samtlige navne med fødselsdato på dem, 

der skal omfattes af dette. 
 Det er en betingelse, at alle har samme adresse. 
 Leje af joller udgør udover kontingent samme beløb som nu. 
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 Formanden redegjorde for bestyrelsens behandling af forslaget og 
meddelte, at det ville kræve en vedtægtsændring under § 5, men at 
bestyrelsen har følgende forslag:  

 Kontingentet ændres i år 2010 til kr. 900,00 for det første familiemedlem 
og kr. 450,00 for efterfølgende familiemedlemmer. Endvidere vil 
bestyrelsen undersøge mulighederne for differentieret kontingent. 

 
 Bestyrelsens forslag blev godkendt. 
  
ad. 7. Valg af formand (lige år). 
 Ikke aktuel indeværende år. 
 
ad. 8. Valg af kasserer (ulige år). 

Anna Dolberg blev genvalgt. 
 

ad. 9. Valg af øvrige bestyrelse hhv. 2 og 3 medlemmer. 
 Niels Sohn blev genvalgt. 
 Marianne Granvig blev genvalgt. 
 
ad. 10. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 
 John Vestergaard Jensen nyvalgt. 
 Lars Nørgaard nyvlagt. 
 
ad. 11. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. 
 Knud Erik Sørensen, revisor, genvalgt. 
 Søren Koitzsch, revisor, genvalgt. 
 Peter Georg Jensen, revisorsuppleant, genvalgt. 
 
ad. 12. Valg af udvalg m.v. 

a) Kapsejladsudvalg: 
Niels Sohn 
Kalle Ramsdahl 
Finn Granvig 
Jørgen Fuglsang 

b) Arrangementsudvalg: 
Marianne Granvig 
Arne Sørensen 
Michael Jensen 

c) Vinterliggepladsudvalg: 
Knud Albæk 
Kurt Jensen 
Kaj-Ove Christensen 

d)  Materieludvalg: 
Steen Toft Nielsen 
Kurt Jensen 
Kaj-Ove Christensen 

e) Ungdomsudvalg: 
Ulrich Predelli 
Steen Toft Nielsen 
Jan Olsen 

f) Dommerbåndsudvalg: 
Niels Sohn 
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Kalle Ramsdahl 
Finn Granvig 
Jørgen Fuglsang 

g) H-bådsudvalg: 
Ulrich Predelli 
Steen Toft Nielsen 
Knud Madsen 

h) Klubhusudvalg: 
Ib Sohn 
Niels Jørgen Hedevang 

i) Målere: 
Niels Bo Nielsen 
Søren Poulsen 

j) MaritimCenter Skive: 
Niels Sohn 
Niels Kjeldsen 
Kalle Ramsdahl 
Ulrich Predelli 
Michael Møller Christensen 

k) Hjemmeside: 
Ulrich Predelli 

l) Klubblad: 
Niels Sohn 
Niels Kjeldsen 
 

ad. 13.  Eventuelt. 
Kåre Weber (KW):  
1. KW: Er H-båden overflødig, når man får matchracerne? 

LR:  Ikke umiddelbart, men tages op såfremt det bliver aktuel. 
2. KW tog fusionsproblematikken mellem SSJ og Skive Søsportshavn op 

og anmodede om, at bestyrelsen behandler sagen.  
PB oplyste, at Skive Søsporsthavn antageligt kan blive momsfri ved en 
fusion - problemet er tidligere undersøgt. 

3. KW: Forslag om gratis plads til H-båden for at spare på udgifterne. 
Der var enighed om, at forslag 2 og 3 behandles i Koordinationsudvalget. 
 

Formanden afsluttede generalforsamlingen og henledte opmærksomheden på, at 
Jan Stage den 14 april 2009 fortæller om regelændringer. 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden. 
 
 
 
 
Referent: Knud Albæk 


