
 

Skive Sejlklub 
Referat fra ordinær generalforsamling 2012 

 
 
Tid: Onsdag den 21. marts 2012 kl. 1900 
Sted: Skive Sejlklub Klubhus 
Deltagere:  58 stemmeberettigede medlemmer 
 
Bilag: Formandens beretning for det forløbne år 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Fremlæggelse af regnskab 2012 og budget 2012 til godkendelse 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Fastsættelse af kontingenter og afgifter for 2013  
6. Valg af formand (lige år) 
7. Valg af kasserer (ulige år) 
8. Valg af øvrig bestyrelse hhv. 2 og 3 medlemmer 

a. Flemming Petersen ønsker ikke ganvalg 
b. Niels Jørgen Hedevang modtager genvalg 
c. Preben Wassmann modtager valg 

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen 
10. Valg af to revisorer samt en revisorsuppleant 
11.  Udpegning af udvalg 
12.  Eventuelt 

 
1. Valg af dirigent 

Formanden indledte ved at foreslå Advokat Gitte Søgaard som Dirigent for GF. 
Forslaget blev vedtaget. Dirigenten takkede for valget og konstaterede at GF var 
lovligt indvarslet den 22. februar 2012. I henhold til foreningens vedtægter 
paragraf 7 stk. 2. Dirigenten fortsatte og gennemgik dagsordenen. Herefter 
overgik ordet til formanden. 
 

2. Formandens beretning 

Se bilag. 



 

 
Beretning fra udvalg. 
1 Kapsejlerudvalget: v. Lars Husted 

Lars Husted fremdrog årets sejladser og indledte med at konstatere at foråret 
havde i gennemsnit haft 22 deltagere, og efteråret 18 deltagere. 
Herudover havde udvalget bl.a. gennemført sejladserne Lybybro-race (20 
delt.), Hancock (18 delt.) og Trangmanden foråret (17 delt.) og efterår. 
Klubben har herudover været repræsenteret med en trofast skarer til 
Limfjordssejladserne (Fuur/Livø - Mors rundt - Fjordfræseren og Fransgaard 
Cup i Virksund). Et mandskab deltog Fyn Rundt, BB 10'  fik 3. plads ved DM 
og Team Ice opnåede en 5. plads. Klubben  har fostret Bronzemedaljevindere 
ved VM i 49´er ved Brdr. Toft-Nielsen. 
 
Lars Husted fortsatte indlægget ved at takke dommerbådens besætning for 
deres store indsats i 2011 og fremhævede her Kalle (ikke til stede) der nu 
fragår dommerbåden. Lars takkede ham for indsatsen igennem de 25 år han 
havde bidraget, og havde også medbragt en  erkendelighed, der vil blive 
overbragt Kalle senere. Dommerbåden er under klargøring og Lars påpegede, 
at der godt kunne bruges frivillige hænder til denne opgave, samt 3 – 4 
frivillige til årets kommende sejladser. 
 
Lars sluttede med at ønske sejlersæsonen 2012 velkommen og henviste til 
aktivitetskalenderen på hjemmesiden og omdelte også en medbragt kalender. 
Lars takkede også Finn, Jørgen og Niels samt Jan for det gode samarbejde i 
2011. 
 

2 Arrangementudvalget: v. Jytte Randsborg 
Jytte gennemgik årets arrangementer. Herunder onsdagsarrangementerne Skt. 
Hans og stander ned, hvor den levende musik havde givet succes i 2011 samt 
vinterens julebanko.  
 
Onsdagssejladserne vil også i 2012 være påklædt med en efterfølgende 
spisning i klublokalerne. Der vil være spisning ved stander op – evt. en 
fællestur til Sundsøre,  Skt. Hans – og stander ned igen med musik i 2012. 
Omkring arbejdet  med arrangementer efterlyste Jytte nogle frivillige. 
 

3 Vinterliggeplads: v. Flemming Petersen 
Flemming Petersen indledte med efteråret 2010, hvor kommunen havde lovet 



 

pladsen færdig  med lys etc. Men grundet bevillingsudsættelse kom 
dette først i gang i sensommeren 2011. Nu er bådehuset og lysstandere – 
renoveret. Ved mastestativet og  værftet er der stadig gamle master og 
mastedele, vogne og stativer, men det er blevet bedre og en mindre oprydning 
og renovering af pladsen , så  vil pladsen snart være  i orden . Flemming 
sluttede med at takke for godt samarbejde i alle årene, men har besluttet at 
trække sig fra bestyrelsesarbejdet idet han mener yngre kræfter bedre kan løfte 
opgaven ind i 2012. 

 
4 Ungdomsudvalget: v. Niels Jørgen Hedevang 

Året begyndte med 5 – 6 sejlere. Herefter blev der arrangeret Åbent Hus og 
deltagelse i Skive By-Night, hvilket sammen med en folder gav 26 nye unge.  
Som trænere har vi nu Pernille, Lars og også Jan. Det er blevet et godt team, 
hvilket Niels Jørgen takkede for. De mere øvede har Christian Neve taget sig 
af, også tak til ham. Håber han vil fortsætte i 2012, hvilket p.t. er lidt usikkert.  
 
Glyngøre Sejlklub henvendte sig  vedr. talenttræning af de mere øvede sejlere. 
Opgaven er givet videre til Maritim Center, der har lavet en aftale med Søren 
Johnsen. Håber vi kan genoptage med en ny aftale i foråret 2012. Sidste år var 
der 8 sejlere der trænede hos Søren. Søren har lovet flere i 2012. Vi ser frem til 
dette. 
 
Der er blevet brugt både penge og ressourcer til at vedligeholde jollerne og 
jollevogne. 
 
Til sidst vil jeg takke de forældre der hjalp ved Skive Festival. Uden forældre,  
Henrik Neve og Mogens Albæk havde vi ikke haft det grundlag og den gode 
økonomi. Stor tak til Dem. 
 
Vi har etableret en ny aftale for 2012 med Pernille, Jan og Lars. Vi håber på 
nye medlemmer i 2012. Arrangementer i form af Åbent Hus – synlighed i byen 
og skolerne, skal igen i 2012 gennemføres.  Et stærkt klub-
/forældresamarbejde skal også i 2012 danne grundlaget for at succesen 
fortsætter. Vi kan altid bruge hjælpere. Så hvis I har interesse mød blot op 
mandage. I år skal vi arrangere Sparbank Cup og vi gerne have støtte og hjælp. 
 
 

5 Tur-udvalget: 



 

Klubben søger stadig en tovholder til dette udvalg Lars Weber blev 
nævnt, men ikke officeilt udpeget.    
 

6 Klubhus: v. Ib Sohn (ikke tilstede) 
Klubhuset indeholder alle de aktiviteter, der er beskrevet under 
ungdomsudvalget. Niels Jørgen har iværksat forbedring af udluftningen, 
hvilket kommunen snart vil udbedre. 

 
7 Hjemmeside: v. Jan Gudiksen 

Jan Gudiksen orienterede om de nye tiltag på hjemmesiden. Bl.a. er der 
oprettet en FaceBook-side, aktivitetskalenderen er ajourført , og der vil 
løbende blive ajourført om tiltag og kommende aktiviteter. 
 
Leif Holm forespurgte til  ældre siders tilgængelighed. Jan henviste til 
søgekriterierne og at alle gamle sider er at finde i bunden af portalens forside. 
 
John Stephansen roste klubbens SMS-ordning. 
 

Formanden afsluttede den samlede beretning, og nævnte herunder sejlerskolens 
fjernelse fra hjemmesiden. Den skal være velkommen igen når Sejlerskolen har 
fundet sine ben og kan genoptage aktiviteten og administrere, uden at klubben 
skal opsamle utilfredse kunder. 
 
Formanden sluttede med en lille palet af kommunikation fra året bl.a. det 
facilitetsproblem som Vinterbaderne var blevet bragt i, og hvor Sejlklubben ad 
hoc og på baggrund af en telefonopringning havde givet midlertidigt, men betalt 
husly til VISKI. 
 
Formanden takkede Flemming for hans deltagelse, og den øvrige bestyrelse samt 
udvalg herunder Festivaludvalget for godt samarbejde i 2011. Også en tak til 
klubbens sponsorer. 
 
Formanden afsluttede sin beretning med at bede forsamlingen om en 
tilkendegivelse i forbindelse med betalingen til  legepladsen ved havnen. 
Forsamlingen spurgte til emnet bl.a.:  Om ikke pladsen kunne flyttes (Jesper 
Palm), om det betød forhøjelse af kontingent (Niels Nørgård Petersen), og der 
blev spurgt (Jan Gudiksen) om de 37.500 kr. var medtaget i budgettet.  
 



 

Svar: 
Der er ikke mere mulighed for at påvirke placeringen. Bestyrelsen ønsker kun 
tilkendegivelse om betalingen skal finde sted og i hvilken størrelse og om 
bestyrelsen selv kan råde i denne sag. 
 
Svar:  Der bliver ikke tale om forhøjelse af kontingent af denne årsag. 

Det er ikke medtaget på budgettet i 2012/13. 
 

Forsamlingen gav ikke entydigt svar, men ønskede legepladsen etableret. 
 

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år. 

4. Per Bonnevie gennemgik regnskabet for GF. Der var ingen officielle 
bemærkninger fra revisorerne. 

Der blev fra forsamlingen bl.a. spurgt ind til forsikringsomkostninger og 
kommenteret på returbetaling for el-forbrug fra bådehuset. Regnskabet blev 
herefter godkendt. 
Budgettet for 2012 blev fremlagt af revisoren:  
Michael spurgte ind til budgeterede kontingent på 140.000, hvortil formanden 
svarede, at med et forhøjet kontingent og flere medlemmer, skulle målet ikke 
være uopnåeligt. 
  
 
Jubilæumsfond blev gennemgået af revisor.  
Niels Nørgaard P. spurgte til historien omkring oprettelsen, der blev forklaret af 
Kaare Weber, der fortalte at en hollænder havde oprettet denne fond med 12.000 
kr. for mange år siden.  
 
Både regnskab, budget og fondsregnskab blev godkendt. 
 

5. Behandling af indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag. 
 

6. Fastsættelse af kontingenter og afgifter. 

For regnskabsåret 2012 blev foreslået 550 kr. om året som kontingent– og afgift 
til vinterliggeplads blev foreslået med 475 kr.  
Begge beløb blev vedtaget 



 

 
7. Valg af formand 

Ulrich Maagaard genopstillede og blev valgt  
 

8. Valg af kasserer 

Anna Dolberg var ikke på valg. 
 

9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer:  
10. Kurt Jensen blev foreslået af bestyrelsen. Han mente at yngre kræfter bedre 

kunne løfte denne opgave og foreslog derfor Jan Gudiksen, der blev valgt. 
11. Niels Jørgen Hedevang blev genvalgt for to år 
12. Preben Wassmann blev valgt for to år 
 

10. Valg af suppleanter 

Lars Weber blev foreslået og valgt 
Kurt Jensen blev foreslået og valgt 
 

11. Valg af revisorer 

Knud Erik Sørensen og Søren Koitzsch (modtog valg), som revisorsuppleant blev  
Peter Geog Jensen valgt 
 

12. Udpegning til udvalg: 

a. Kapsejlads 

Jørgen  Fuglsang 

Finn  Granvig  

Niels Sohn 

Lars jeppesen  

Kristian Nyrup 

b. Tur - og Arrangementsudvalge 



 

Lars Weber 

 John Stephansen 

 (Jytte vil udpege flere) 

 

c. Klubhus 

Ib Sohn 

 

e. Vinterliggeplads 

Kurt  Jensen 

Niels Jørgen Hedevang 

 

f. Ungdomsudvalg 

Forældre (Henrik Damsgard) 

Henrik Eriksen 

Lars Jeppesen  

 

g. Hjemmesiden 

Jan Gudiksen 

 

h. Maritimt brugerudvalg 

Ulrich Maagaard 

 



 

13.  Eventuelt  

Jan Gudiksen fremførte ungdomsafdelingens syn på og forslag til indretning i 
klubhusfor unge sejlere. Et værested med sækkestole og et samlingssted med spil. 
Bl.a. mente John Stephansen at dette var en god idé, idet vi er i fuld konkurrence 
med andre sportsgrene. 

 

Marianne Granvig spurgte ind til de nye unge i klubben, hvor mange fortsætter i 
2012. Bestyrelsen blev foreløbig svar skyldig men afventer indbetaling af 
kontingenterne. 
 
Dommerbåden skal klargøres og males og der mangler frivillige hænder. 
Kommunal henvendelse blev foreslået vedr. løntilskudsordningen. To frivillige 
meldte sig til denne klargøring. Hans Kristian Kylling og Georg Peter Jensen 
 
Vagn Holm (formanden for Skive Søsportshavn) ville høre hvad klubben agtede 
at iværksætte den 14. april, hvor klubben har arbejdsdag sammen med 
Søsportshavnen. Formanden forklarede hensigterne. Vagn oplyste i øvrigt om 
Maritim Dag 12. maj, at kl. 10.00 går kanonskuddet, og legepladsen vil bl.a. blive 
indviet med sodavand og is til børnene, slut kl. 1600. 
 
Jesper Palm roste bestyrelsen for arbejdet, og fine arrangementer i 2011. 
 
Formanden sluttede af og takkede igen  Flemming  Petersen for indsatsen og Gitte 
Søgaard for indsatsen som dirigent. 
 
Generalforsamlingen var herefter slut med håb om en god sejler 
sæson. 
 
Referent 
 
Preben Wassmann 

 
 

 
 


