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Skive Sejlklub 

Referat fra ordinær generalforsamling 
 

 

 
 
 
Tid: Onsdag den 16 marts 2011  kl. 19.00. 
Sted: Skive Sejlklubs klubhus. 
Deltagere: 65 stemmeberettigede medlemmer  
 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne § 8: 

1. Valg af dirigent  
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år, samt budget for det kommende år.  
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Fastsættelse af kontingent for 2012 – afgift for vinterliggeplads 2012 
6. Valg af formand (lige år) 
7. Valg af kasserer (ulige år)  (Anna Dolberg modtager genvalg) 
8. Valg af øvrige bestyrelse henholdsvis 2. og 3 medlemmer 

(Niels Sohn ønsker ikke genvalg) 
(Steen Toft Nielsen ønsker ikke genvalg) 
(Marianne Granvig ønsker ikke genvalg) 

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen 
10. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant  
11. Valg til udvalgene 
12. Eventuelt 

 
 
Valg af dirigent: 

Bestyrelsens forslag: Gitte Søgaard  
Gitte blev valgt uden modkandidater. 
Gitte kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og derfor var 
beslutningsdygtig. 
Dagsorden gennemgås. 
Der udpeges stemmetællere Per Bonnevie og Peter Georg Jensen 

 
Bestyrelsens beretning for det forløbne år: 
 
Formandens beretning 1. del: 

 Se beretningen på hjemmesiden. 
 

Kapsejladsudvalget:  
Niels Sohn gav en kort gennemgang af de aktiviteter, der har været i det forløbne år. 
Regelkursus hvor der var ca. 20 deltagere. En sejlerskole der har været en succes, 
derefter en gennemgang af afholdte kapsejladser i klubben i 2010, NS nævner 
ranglistestævne der fik megen ros for et flot og vellykket arrangement. 
Træskibssejlads der i kraft af de mange frivillige hjælpere, også har høstet megen 
anerkendelse. 
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Arrangementsudvalget: 
 Niels Jørgen Hedevang kommer i sin beretning ind på de forskellige arrangementer, 
der har været i det forløbne år, nævner desuden at onsdags sejladserne med 
efterfølgende hygge har været en succes med fin tilslutning. Efterlyser ved samme 
lejlighed nogle ikke kapsejladsdeltagere til at stå for det praktiske til  
onsdagssejladserne. 
 

Vinterliggepladsen:  
Flemming Petersen oplyser her at renoveringen på vinterliggepladsen nu er 
tilendebragt, men at der mangler lidt oprydning, dette vil blive klaret når bådene er 
kommet i vandet, samt at de stativer der ikke er forsynet med navn vil blive fjernet. 
Fremover vil der blive slået græs og fjernet ukrudt et par gange om året, sådan at 
pladsen fremstår pæn, der gives en opfordring til brugerne af vinterliggepladsen om at 
rydde op efter sig. 
. 

Ungdomsudvalg:  
Steen Toft Nielsen lægger ud med, at der ikke er meget at sige fra ungdomsudvalget, 
da der næsten ingen sejlere er. STN oplyser, at det handler om kontinuitet om 3 – 4 
voksne trænere, der kan komme tirsdag og torsdage.  
SN bliver spurgt til materiel situationen, han kan oplyse at alt vedr. joller, følgebåde 
og øvrige materiel er i kraft af Niels Sohn tip top i orden. 
 

Formandens beretning 2. del: 
Se beretningen på hjemmesiden. 
 
Jan Espersen takker arrangementsudvalget for bespisningen efter sommerens 
kapsejladser. 
 

Indlæg fra Henrik Neve: 
Da Henrik og Jytte for en god måneds tid siden erfarede at der var 3 
bestyrelsesmedlemmer, der ikke ønskede genvalg, kom de til at snakke om fremtiden 
og den udfordring det er at finde nye bestyrelsesmedlemmer, og hvilke opgaver der 
ligger i bestyrelsesarbejde, dette blev drøftet med Ulrich Maagaard, Henrik og Jytte 
lovede at arbejde videre med dette emne, samt at forsøge at finde nye medlemmer til 
bestyrelsen. For at få en debat omkring dette emne, ringede de rundt til forskellige 
personer og fik kontakt til Lars Husted, Jan Gudiksen, Lars Jeppesen, Mogens Albæk, 
Preben Wassmann, Hanne Jørgensen, de mødtes herefter en aften, og fik talt om, 
hvordan skal en klub se ud på sigt, hvad er en bestyrelses opgave.  
Henrik viser et PowerPoint, der omhandler alle de aktiviteter, der er i en havn, og 
hvem der er bruger:  
Sommerhusejere, fastliggere, tursejlere, gråsæler, kaffedrikkere, voksne jollesejlere,  
ungdomssejlere, børnefamilier, gaster, de 20-30. årige. Det der er tilfælles for disse 
mennesker er, at de kan lide vand. Henrik oplyser, at den væsentligste opgave for en 
bestyrelse er at få nye medlemmer, hvilket kræver, at der er klar fornemmelse af, hvad 
er det der gør, at man bliver medlem af en klub, en bestyrelses opgave er at være i 
dialog med alle disse grupper, finde ud af, hvad er deres ønsker og behov, grupperne 
er selvfølgelig selv nødt til at definere deres behov, de skal tale med bestyrelsen om af 
få midler bevilget, men disse grupper skal samtidig selv tage et ansvar for at deres 
ønsker og behov bliver udført.  
Feks.: 
Motorbådssejlerne en fast mødeaften i klubben 
Sommerhusejerne en god grill plads 
Kapsejlerne GPS tracking, videoovervågning ved start og måltagning 
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Tursejlerne adgang til et godt værksted 
Gråsælerne låne klubhuset til hyggemøder 
Børnefamilierne legeplads 
Dette var blot eksempler. Man kan være med i mange grupper. Succesen måles ved 
mange medlemmer, stort forbrug at toiletpapir, stort forbrug grillkul, værktøj der er 
slidt ned. 
Det er 8 personer der har tænkt og set tingene på denne måde, og det er nogle af disse 
der har stillet op til bestyrelsen. 
 
Anders Olsen udtaler, at han syntes at det er sagen i en nøddeskal, og det er glædeligt, 
at der er nogle der vil gå ind og tage en bestyrelsespost. Endvidere oplyser AO at han 
har fremsendt en skrivelse til bestyrelsen om, hvilke tanker han har gjort sig i 
forbindelse med gråsælerne, og at der vil komme et opslag på hjemmesiden med dato 
og klokkeslæt. Dette bekræftes af Ulrich Maagaard der oplyser at dette også vil blive 
udsendt på SMS. 
 

 
Forelæggelse af regnskab for det forløbne år, samt budget for det kommende år.  
 

Gitte Søgård kunne konstatere at regnskabet er underskrevet af bestyrelsen, og at der 
ingen påtegninger er fra de kritiske revisorer. 
Per Bonnevie gav en god gennemgang af regnskabet, gør opmærksom på, at der er 
gået koks i kontingentindbetalingerne, sådan at der er 45 medlemmer der mangler at 
betale. 
Regnskabet blev godkendt af medlemmerne uden indsigelser,  
UM orienterer om  udgiften til hjemmesiden og SMS, at det er SMS- erne der koster, 
at klubben har fået et gratis program til afsendelse af SMS, der er indkøbt 10.000 og at 
der allerede er brugt ca. 2000, der er stor tilfredshed blandt medlemmerne, nu da de 
modtager en reminder, når der er et arrangement i klubben, prisen pr. SMS er kr. 0,45 
Herefter blev jubilæumsfonden gennemgået, uden indsigelser fra medlemmerne, der 
var forslag fra Jan Mærsk om at jubilæumsfonden bliver nedlagt og at lagt ind under 
klubbens drift. 
UM oplyser at det er noget den nye bestyrelse kan tage op til overvejelse, men at det 
kræver en vedtægtsændring..  
 
Budget fra 2011 gennemgås. 
Dette godkendes af forsamlingen 
. 

Fastsættelse af kontingent for 2012 – afgift for vinterliggeplads 2012 
 

Medlemskontingentet vil fremover blive pristalsreguleret dvs. med 3% hvilket udgør 
kr.15  
Derudover har Dansk Sejlunion varslet en stigning på deres kontingent med et samlet 
beløb på kr. 11, det er i bestyrelsen besluttet at kontingentet for 2012 vil være på  
kr. 525. forsamlingen godtager dette. 
Leje af vinterliggepladsen, tidligere kontingent er på kr. 350, denne stiger til kr. 450, 
dette beløb er med til at dække de store renoveringsudgifter der har været på pladsen, 
samt at der fremover vil blive slået græs og fjernet ukrudt 2 gange om året.  
 

Valg af formand (lige år) 
 Dette punkt udgår da vi er i et ulige år 
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Valg af kasserer (ulige år)   
 Anna Dolberg modtager genvalg og bliver valg uden modkandidater. 
 
Valg af øvrige bestyrelse henholdsvis 2. og 3 medlemmer 

Lars Husted, Jytte Ransborg og Preben Wassmann stiller op til bestyrelsen Niels Sohn 
bliver foreslået, derved er der fire kandidater til 3 pladser. 
Det besluttes der skal være skriftlig afstemning, der er udleveret 2 stemmesedler, 
hvilket medlemmerne ikke mener er korrekt, da det er 3 pladser der skal besættes. Der 
bliver ved afstemning besluttet at der skal uddeles en ekstra stemmeseddel,  
Dirigenten gør opmærksom på, at der kun må skrives 1. navn på hver stemmeseddel. 
 
Efter stemmeoptællingen er: 
Jytte Ransborg valgt for 2 år 
Lars Husted valgt for 2 år 
Preben Wassmann valgt for 1. år 
 

Valg af suppleanter til bestyrelsen 
Forslag er Hanne Jørgensen, Jan Gudiksen der begge bliver valgt uden 
modkandidater. 

  
Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant  

Forslag om genvalg af de 2 tidligere revisorer Søren Koitzsch, Knud Erik Sørensen  
der begge blive genvalgt. 
 

 Forslag om genvalg af revisorsuppleant Peter Georg Jensen, Peter bliver genvalgt.  
 
Valg til udvalgene 
 
Kapsejlads udvalg  
 Kalle Ramsdahl 
 Finn Granvig 
 Lars Skov 
 Jørgen Fuglsang 
  
Arrangementsudvalget 
 Niels Jørgen Hedevang 
  Arne Sørensen 
 John Stephansen 
 Lars Weber Hansen  

Susanne Løfberg Poulsen  
 
Vinterliggepladsen 
 Flemming Petersen 
 Kurt Jensen 
 Kaj Ove Christensen 
 
Ungdomsudvalget 
 Jan Olesen 
 Børge Pugholm 
 Lars Skov 
 Lars Jeppesen 
 Henrik Eriksen 
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Sejlerskole 
 Ib Sohn 

Niels Jørgen Hedevang 
Jan Mærsk  
 

 
Tursejlerudvalget 

Niels Jørgen Hedevang 
  Arne Sørensen 
 John Stephansen 
 Lars Weber Hansen  

Susanne Løftberg Poulsen  
 
Klubhusudvalget 
 Ib Sohn 

Niels Jørgen Hedevang 
 

Hjemmesiden 
 Ulrich Predelli 
 Jan Gudiksen 
 
Maritimt Brugerråd 

Ulrich Maagaard 
 

SSJ historie 
 Står åbent 
  
Eventuelt 

Anders Olsen understreger at det med ”gråsælerne”, er noget der skal prøves af, og at 
disse personer selv skal definere, hvad de ønsker og har lyst til, der afholdes et møde i 
klbben, dato og kl. slet kan ses på hjemmesiden. 
 
Henrik Neve 
Vedr. parkering til Skive Festival, Lars Klok og Henrik Neve har talt med politiet om 
hvordan Parkering for havnens og klubbens medlemmer kan afvikles, der er aftalt at 
LK sørger for at vinterpladsen er ryddet, her vil Sejlklubben og havnens medlemmer 
kunne parkere, det kræver at få en P.- og køretilladelse. Denne vil uddeles fra klubben 
hvordan dette klares ligger ikke helt fast. Der vil være mulighed for aflæsning ved 
klubhuset, derefter kan man køre ned og parkere på vinterpladsen. 
 
Jan Mærsk har en servicemeddelelse, Trygfonden og søværnet har udgivet en etiket 
der kan rekvireres ved Trygfonden, denne skal opbevares i båden med ejerens navn  
og tlf. nr. på, sådan at man kan komme i kontakt med ejeren, hvis båden bliver stjålet 
eller fundet drivende omkring. 
 
Ulrich Maagaard fortæller lidt om generalforsamling i Dansk Sejlunion, hvor 3 fra 
bestyrelsen deltager, UM orienterer kort om den nye strategiplan, der er udarbejdet i 
Dansk Sejlunion denne skal godkendes ved generalforsamlingen, strategiplanen kan 
printes ud fra Dansk Sejlunions hjemmeside. 
Karsten Laustsen ny bådejer, slår et slag for at klubben bliver bedre til at hjælpe nye 
sejlere der kommer til klubben, mere åbenhed, mulighed for at nye sejlere kan tilbydes 
gastepladser. Og om at få etableret en legeplads. 
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Henrik Kjær oplyste at der arbejdes på en legeplads, og at det er meget tæt på, at den 
kommer. Der vil blive orienteret mere om dette projekt på havnens generalforsamling.  
 
Peter Georg Jensen takker de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats, der 
bliver givet en stående applaus. 
 
Jan Mærsk har kontakt til Danmarks Rederiforening der har en sørøverekspert, der er 
villig at være taler ved et arrangement i Rotary Klubben, og JM er inde på, at dette 
kan være et åbent arrangement, som klubbens medlemmer kan deltage i dette vil 
foregå i Skive Hallerne. 
 
Jan Gudiksen takker kapsejladsudvalget for nogle rigtig gode onsdagssejladser. 
 
 
Referent  
 
Marianne Granvig  


