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Tid: Mandag, den 15. marts 2010 kl. 19.00. 
Sted: Skive Sejlklubs klubhus. 
 
Formand Lars V. Rasmussen bød velkommen.  
  
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) Arrangementskalender 2010. 

6. Fastsættelse af kontingent for 2011. 
7. Valg af formand (lige år).   

a)   Lars V. Rasmussen                                            (modtager ikke genvalg). 
8. Valg af kasserer (ulige år). 
9. Valg af øvrige bestyrelse hhv. 2 og 3 medlemmer. 

a) Ulrich Predelli (modtager ikke genvalg). 
b) Steen Toft Nielsen (modtager genvalg). 
c)   Knud Albæk                                                       (modtager ikke 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 bestyrelsens beretning, og den giver naturligvis 
anledning til refleksion over, hvordan det forgangne år har været. Sådan 
lige ved første tanke, så har det været et godt år for Skive Sejlklub. Et 
begivenhedsrigt år, et dårligt år og ikke mindst et dyrt år.  
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Det er ikke nemt at lave en beretning for året, der er gået, og beslutte, 
hvilken form denne beretning skal have. Om det er det rent sportslige, (som 
for øvrigt desværre er alt for hurtigt at komme igennem, da det er til at 
overse med bedste resultat som værende en 2. plads til DM for BB 10 
meter).  
Eller om det skal være en beretning, der følger op på sidste års ønsker og 
drømme for sejlklubben, eller om det skal være en beretning, der tager 
udgangspunkt i de arrangementer, vi har afholdt.  
Eller en beretning, der tager udgangspunkt i de ting bestyrelsen godt kunne 
tænke sig var anderledes, eller om det skal være en beretning om de 
arrangementer, der var planlagt i 2009, men som ikke blev til noget på 
grund af manglende opbakning/tilslutning. 
 
Vi startede sæsonen 2009 med Stander Op den 4. april, selvom det var 
noget af en alternativ Stander Op. Standermasten var nemlig ved at blive 
skrabet, slebet og lakeret af nogle af vores medlemmer. Der var en 
håndfuld, som ydede en stor indsats i frost og kulde for at få masten 
renoveret, og det blev vist nok til en rødvinstoddy ind i mellem for at holde 
varmen. Vi skylder alle, der var med til at ordne masten en stor tak for 
indsatsen. Bestyrelsen har talt en del om, hvorvidt Stander Op var for tidligt 
i 2009, da fremmødet til Stander Op kunne tælles på under 2 hænder.  
 
Vi har i det forgangne år lånt vores klubhus ud til dykkerklubben, som er 
”hus-løse”. Her kunne de afholde deres førstehjælpskursus, imod at kurset 
var åbent for sejlklubbens medlemmer, hvis der var nogen, der ønskede at 
deltage, hvilket ikke viste sig at være tilfældet.  

 
Inden onsdagssejladserne for alvor startede, blev der afholdt regelaften med 
Jan Stage, så sejlere kunne blive opdateret på kapsejladsreglerne -
eksempelvis plads ved mærket reglen, der i den forgangne sæson vist mere 
end en gang har været til diskussion. Regelaftenen blev efterfulgt af en 
”trim aften”, hvor der blev fortalt om trimning af bådene. Det blev fulgt op 
14 dage senere af ”Tune-up” og prøvesejlads inden aftenmatcherne, og vi 
afholdt - vanen tro - Trangmanden rundt samtidig med, at der blev afviklet 
Soling stævne. Desværre var der kun 6 Solinger til start, og der afholdes 
ikke Soling stævne samtidig med Trangmanden rundt i år. 

 
Den 16. maj blev der afholdt Maritimdag i Skive, hvilket var et stort setup. 
Alle klubber og en del virksomheder, der hører til på havnen, deltog. Vi 
kunne tælle intet mindre end 24 klubber og virksomheder - lige fra 
bådudstilling til dykkere i et kæmpe akvarium. Desværre var vejret ikke 
helt med os, for ud på dagen begyndte det at regne. Maritimdag afholdes 
igen i år, men lidt senere på året. Det bliver den 19. juni og forhåbentlig 
med mange deltagere og mange, der gerne vil have en god dag på havnen 
og fjorden. Formålet med Maritimdag er at gøre reklame for alt, hvad der 
foregår på havnen, og hvilke muligheder byens borgere har for at nyde godt 
af vores faciliteter.  

 
Beach Party er en tilbagevendende begivenhed, som alle enten elsker eller 
hader. Ungdommen elsker Beach Party eller Skive Festival, som det 
kommer til at hedde i år. Sejlklubben elsker de økonomiske muligheder 
som Beach Party giver. Ud over at det var 4 hårde dage, så er det også 4 
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sjove dage for dem, der giver en hånd med at stege pølser og sælge øl og 
vand. Vi skylder de to, der organiserer Beach Party en meget stor tak for 
deres indsats - uden deres ildhu og omhyggelige planlægning kunne dette 
ikke afholdes. Mange tak til Henrik Neve og Mogens Albæk. 

 
Niels Sohn havde som noget nyt arrangeret two-star kapsejlads den 20. 
juni, da mange havde klaget over, at det er svært at få gaster. Desværre var 
Mors Rundt - der lå weekenden inden - meget hård ved de deltagende både 
med mange materielskader, som indtil flere af klubbens medlemmer måtte 
sande. Hurtigste båd Mors Rundt var Triss fra Skive med 5 timer og 43 
min. At det var så hårdt gjorde desværre også, at antallet af startende både 
til two-star var alt for få i forhold til det forarbejde, der var lavet til denne 
sejlads, og de meget flotte og store præmier, der var samlet sammen. 
 
Niels Sohn er et kæmpe aktiv for sejlklubben, og uden Niels tør jeg ikke 
tænke på, hvordan vores aktivitetskalender ville se ud. Niels er ikke 
sjældent at finde citeret i forbindelse med stævner og især træskibsstævne.  
Ja - I har hørt rigtig! Dette er en hyldest til Niels Sohn for hans indsats i 
Skive Sejlklub, MaritimCenter Skive og træskibsstævnet. Niels var, som I 
måske hørte og læste, lige ved at få VM for 250 isbåde til Skive, men 
desværre satte 10 cm sne en stopper for det, og VM blev i stedet afholdt 2 
andre steder i Europa. Det Niels gør for Skive Sejlklub, MaritimCenteret 
Skive og træskibsstævnet er så stort, at andre uden for sejlklubs regi har 
fået øjnene op for Niels’ indsats. Niels modtog i onsdags en pris fra Nordea 
-Privat initiativ prisen - for sin vedvarende indsats, der er gået hen og blevet 
et varetegn for Skive by.  
Jeg vil på denne baggrund bede de tilstedeværende give Niels Sohn en stor 
klapsalve, og som anerkendelse for hans indsats - den er prisværdig. Niels 
rejs dig op og modtag denne hyldest fra sejlklubbens medlemmer. 
Tak for det…. 

 
Puha - det bliver vist en lang beretning for 2009 - vi er nået til juni måned, 
og der er lang vej endnu. Så måske vi lige skal skylle halsen. Skål alle 
sammen. 
 
Hvor var det jeg kom fra? Afviklede aktiviteter i 2009. I juli og august blev 
der i samarbejde med turistbureauet afviklet ”Sommerferieaktiviteter”, hvor 
vores unge instruktører sammen med Ulrich Predelli afviklede 6 dage med 
sejladsaktiviteter for turister og byens folk. Ikke den store tilstrømning, 
men alligevel må arrangementet anses for en succes.  
 
Planen var, at der vanen tro skulle afholdes Hancock Cup og Sparbank Cup 
samme weekend i august. Desværre måtte Hancock Cup aflyses, da der var 
for få tilmeldte både. 
 
Skive Sejlklub har i samarbejde med Skive Windsurfklub afviklet mange 
arrangementer i 2009. Træningslejr i påsken og ikke mindst NM for surf. 
Ikke at sejlklubben har været drivkraften i disse arrangementer, men Skive 
er ved at komme på verdenskortet, som ”stedet” med de bedste faciliteter 
både til lands og til vands. 
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I september kom Limfjorden Rundt 2009, som blev nok noget af det 
tætteste man kommer på et perfekt stævne. 
65 deltagende skibe startede og 64 skibe sluttede i Skive til den afsluttende 
præmie fest på ”Værftet”. Tak til ”Værftet”, som igen havde stillet en hal til 
rådighed. Det store stykke arbejde med at ændre den til en festsal blev gjort 
af bl.a. Niels Ågård sammen med Niels Jørgen Hedevang. Sejlklubben stod 
her for at servere for de 600 personer fra skibene, det blev også gjort til 
UG. En stor tak til alle. 

 
Sidst i september blev en renovering af den nordlige halvdel af 
vinterliggepladsen påbegyndt - med nye vand og elinstallationer. Dette 
arbejde er desværre ikke tilendebragt, men godt på vej. Derfor er der i 
budgettet for 2010 afsat endnu en stor sum penge til renovering af 
vinterliggepladsen, så vi undgår konstant sprungne sikringer og 
frostsprængte vandhaner. Nu vi er ved vinterliggepladsen, så forventes den 
nordlige del at være færdigrenoveret inden udgangen af marts 2010. 
Desværre bevirkede vintervejret, at vi ikke kunne blive færdige som ønsket 
i december 2009. 
 
Skive kommune har justeret registreringen af de arealer SSJ råder over til 
opbevaring af både. Registreringen er i overensstemmelse med SSJ´s 
opfattelse. 
Der mangler stadig en korrigeret lejeaftale, men den har vi egentlig ikke 
behov for. 
 
Når den nordlige del af pladsen er færdig, bør vi få den sydlige del 
renoveret, så der kan tilbydes ordnede forhold til alle klubmedlemmer. 
Der skal etableres en kørevej hen over rangergraven til mastestativet og 
bådpladser langs mastestativerne.  
 
Aftalen med ”Værftet” om placering af medlemmernes både på arealet har 
fungeret tilfredsstillende for SSJ. De nødvendige korrektioner er foretaget 
og mellemregninger med ”Værftet” er afklaret.  
Det fremtidige samarbejde med ”Værftet” vil blive indgået snarest. Vi 
regner med, at ”Værftet” fortsat skal have mulighed for at placere både, der 
skal til reparation, på SSJ´s eventuelle overskudsareal. 
 
Mærkningen af både og stativer har været mangelfuld. Det giver 
unødvendigt arbejde for udvalgsmedlemmerne, samt vi må henstille til, at 
strøm på vinterliggepladsen ikke er beregnet til opvarming eller affugtning 
af både. 
 
Trangmanden rundt den 24. oktober i kraftig blæst markerede sæsonens 
sidste sejlads. 
 
Årets afriggertur måtte desværre aflyses igen, hvilket er synd og skam, for 
denne sejlads giver alle mulighed for at komme på vandet og have en god 
dag. 
 
Stander Ned fandt sted den 24. september, hvor brandvæsnet var 
behjælpelige med at få klubstanderen frigjort fra masten. Vi besluttede 
samtidig at sætte en vinterstander, da der var planlagt mange 
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vinteraktiviteter. Det første var, da OL-sejlerholdet kom til Skive i 14 dage 
for at træne og afholde kurser mm. Skive er faktisk det eneste sted i 
Danmark, hvor det er muligt at samle så mange sejlere, trænere og coaches 
på og omkring en havn. Normalt tager OL-holdet til udlandet, da der ikke 
tidligere har været mulighed for samlinger af denne slags i Danmark. 

 
Der blev for ungdomsafdelingens vedkomne afholdt 2 weekender med 
vintertræning inden vandet blev for stift til at sejle. Nu vi er ved 
ungdomsafdelingen, så gik Steen Toft Nielsen ind som træner sammen med 
vores ungdomsinstruktører, for at løfte niveauet i ungdomsafdelingen - og 
Steen har faktisk planlagt at have skoleklasser med ud at sejle ugentligt i 
den kommende sejlsæson. Jeg er imponeret over Steens indsats i 
ungdomsafdelingen og kunne godt ønske, at der var flere seniorer, der ville 
være med til at sætte dagsorden i ungdomsafdelingen. Ungdomsafdelingen 
er vejen frem, og vi er mange, der er blevet medlemmer af sejlklubben som 
følge af at vores unger er begyndt at sejle. Når nogen synes 
ungdomsafdelingen er dyr, så vil jeg bare sige - det er den ikke, men 
forsikringerne af joller koster en mindre bundegård, selvom der er 
brugerbetaling i ungdomsafdelingen.  
 
Vi har desværre været nødsaget til at aflyse rigtigt mange arrangementer i 
den forgangne sæson. afrigger tur, julefrokost, duelighedsundervisning og 
førstehjælp. Det er lidt paradoksalt, at medlemmerne gerne vil have 
arrangementer, men at vi er nødsaget til at aflyse dem. 
 
Medlemstallet er pt. på 213 heraf mangler der betaling fra 56. Det kniber 
medlemmer, der ønsker at udmelde sig, at overholde vedtægterne, der 
kræver skriftligt udmelding inden 31. dec.  

 
Til slut er der en hel del vi gerne takke, alle vores sponsorer, men især 
Sparbank, Hancock, 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. 

  
Bemærkninger i tilknytning til beretningen: 

 Jytte Ransborg efterlyste i et flot indlæg initiativer og opbakning til at få 
det sociale liv i klubben til at fungere.  

 
 John Stephansen opfordrede til, at der blev etableret  ad. hoc. udvalg til 

problemløsning også gerne, at medlemmerne dannede uformelle grupper til 
afvikling af arrangementer. 

 
 Indlæggene blev modtaget positivt af de fremmødte, og bestyrelsen tog 

forslagene til efterretning. 
 
 Beretningen blev godkendt. 
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ad. 3 Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt 
budget for det kommende år. 
a) Årsregnskab 2009. 

Per Bonnevie (PB) fra Revisionsfirmaet Brandt gennemgik års-
regnskabet 2009. 
På forespørgsel blev det meddelt, at der p.t. er 14 ungdomssejlere. 
Årsregnskabet 2009 blev godkendt. 

b) Budget 2010. 
Budget 2010 blev fremlagt og godkendt uden bemærkninger. 

c)  Jubilæumsfondens årsregnskab 2009. 
Årsregnskabet 2009 blev fremlagt og godkendt uden bemærkninger. 

 
ad. 4. Behandling af indkomne forslag. 

Intet til behandling. 
 

ad. 5 Information fra bestyrelsen. 
a) MaritimCenter Skive. 

SSJ’s repræsentanter i bestyrelsen: Lars Rasmussen og Steen Toft 
Nielsen.   
Niels Sohn er ansat som leder. 
MaritimCenter Skive har til formål at fremme elitesejlads. 
SSJ kan ikke pt. leve op til formålet, men Skive Windsurferklub lever 
forbilledligt op til kravet om eliteudvikling.  

b) Vinterliggepladsen. 
Knud Albæk meddelte, at renoveringen har været afbrudt på grund af 
vejrliget, men forventes færdig så klargøringen af både kan foregå 
under bedre forhold end tidligere. 
Skive Kommune har foretaget korrektion af de arealer, der er stillet til 
rådighed for SSJ. Kort over arealet er opslået i klubhuset. 
Byggefeltet mod syd skal renoveres i 2010, hvilket indebærer at 
rangergraven fyldes op. Det medføre gener for medlemmerne i 
Bådehuset af 1967. Der er afholdt møde med et udvalg fra huset, og vi 
afventer nu en indstilling fra  udvalget. 

c) Arrangementskalender 2009. 
Niels Sohn fortalte at kalenderen kan ses på hjemmesiden og 
oplysningerne suppleres på MaritmCentret Skives hjemmeside.  
NS omtalte det kommende match-racearrangement og opfordrede til at 
medlemmerne træner til arrangementet. 
  

ad. 6 Fastsættelse af kontingent. 
 Bestyrelsen stillede forslag til uændret kontingent på kr. 900, 

familiemedlemmer på samme adresse kr. 450 og kr. 350 for pladsleje på 
vinterliggepladsen.  

 Bestyrelsen blev opfordret til at genoverveje differentieret kontingent, 
hvilket blev taget til efterretning. 

             Bestyrelsens forslag til kontingent 2011 blev vedtaget. 
  
ad. 7 Valg af formand (lige år). 
 Ulrik Maagaard valgt med akklamation. 
 
ad. 8 Valg af kasserer (ulige år). 

 Ikke aktuelt. 
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ad. 9   Valg af øvrige bestyrelse hhv. 2 og 3 medlemmer. 
 Steen Toft Nielsen genvalgt.  
             Niels Jørgen Hedevang nyvalgt. 
             Flemming Pedersen nyvalgt. 
 
ad. 10  Valg af suppleanter til bestyrelsen. 
 Lars Nørgaard genvalgt.  
             John Vestergård genvalgt. 
 
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 
Lars Skov 

b)  Arrangementsudvalg: 
Arne Sørensen 
Jytte Randsborg 
John Stephansen 

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

d)  Ungdomsudvalg: 
Niels Sohn 
Steen Toft Nielsen 
Jan Olsen 

e)  Sejlerskoleudvalg: 
Ulrich Predelli 
Steen Toft Nielsen 

f)   Klubhusudvalg: 
Ib Sohn 
Niels Jørgen Hedevang 

g)  Hjemmeside: 
Ulrich Predelli 

h) Klubblad: 
Niels Sohn 
 Kåre Weber 
 

ad. 13   Eventuelt. 
 Kåre Weber anmodede bestyrelsen om at finde flere muligheder for 

anvendelse af klubhuset gerne lidt kreative. 
   
 Vagn Holm roste Jytte Ransborg for det bedste indlæg på 

generalforsamlingen. 
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Formanden afsluttede generalforsamlingen med et håb om at flere ville tage ansvar 
for Skive Sejlklubs trivsel. 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden. 
 
 
Referent: Knud Albæk 


