
Skive Sejlklub 
Referat fra ordinær generalforsamling (GF) 2013. 

 
 
Tid: Onsdag den 20. marts 2013 kl. 1900 
Sted: Skive Sejlklub Klubhus 
Deltagere:  38 stemmeberettigede medlemmer 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
3. Fremlæggelse af regnskab og budget for det forløbne år 
4. Behandling af indkomne forslag: 
5. Fastsættelse af kontingenter og afgifter for 2014  
6. Valg af formand (lige år) 
7. Valg af kasserer (ulige år) Henrik Mogensen foreslås af bestyrelsen 
8. Valg af øvrig bestyrelse hhv. 2 og 3 medlemmer 

a. Lars Husted modtager ikke valg 
b. Jytte Randsborg modtager genvalg 
c. Henrik Damsgaard foreslås af bestyrelsen 

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

 
1. Valg af dirigent  

Adv. Gitte Søgaard blev af bestyrelsen foreslået og valgt som dirigent til GF.  
Gitte takkede for valget og konstateret at GF var lovlig indvarslet jf. foreningens 
vedtægter paragraf 7, stk. 2. 
  

2. Formandens beretning  
Velkommen til sejlklubbens årlige generalforsamling, som indkaldes og afholdes i 
overensstemmelse med vore vedtægter. Det er i aften, I har mulighed for at rose 
eller rise, bestyrelsen I valgte sidste gang. I parentes - bestyrelsen har ikke modtaget 
eller hørt om ris eller ros i året 2012. Derfor håber bestyrelsen at høre jeres gode 
forslag og ønsker om, hvad I forventer i sæsonen 2013. Iflg. foreningens vedtægter 
er sidste punkt på dagsordenen - eventuelt - her er bestyrelsen åben for alle jeres 



meninger og forslag.  
 
Året 2012 var det andet år med nedsat lavt kontingent pr. medlem. Årets regnskab 
viser et lille underskud på ca. kr. 4000,- før afskrivninger. Der har været afholdt 
ekstraordinære en gangs udgifter til bl.a. legeplads, så når vor revisor Per Bonnevie 
gennemgår regnskabet senere, tror jeg I vil kunne acceptere det lille underskud. 
Bestyrelsen ser det som opgaven, at drive SSJ med en økonomi, hvor indtægter og 
udgifter balancerer. Vort medlemstal er øget, idet vi nu er ca. 250 medlemmer. Når 
jeg siger ca. 250, er det på grund af stor medlemstilgang og afgang særligt i 
juniorafdelingen, men trods alt en positiv fremgang. 
 
Ungdomsafdelingen har haft en positiv udvikling. Idet der under Søren Johnsens 
ledelse - støttet af flere bl.a. Lars Skov - og mange aktive forældre to-tre gange pr. 
uge i sæsonen har været aktiv træning på fjorden. Elite træning med deltagere fra 
andre klubber har også fungeret. I Aalborg arrangeres  træning for juniorer i 
vintermånederne, hvor juniorsejlere fra SSJ har deltaget. Her skal der også lyde en 
stor tak til Mariteam Center Skive for opbakning til junior afdelingen. 
 
Der har været afholdt møde med en af vore sponsorer: Sparbank nu Spar Nord med 
et positivt resultat. Spar Nord fortsætter sponsoreringen af vor juniorafdeling med 
et pænt beløb og div. sponsorgaver. I øvrigt vil banken præmiere os hver gang et 
medlem af SSJ bliver kunde i Spar Nord. Så går du med tanker om at skifte 
pengeinstitut, så overvej Spar Nord og støt derved SSJ. Husk kun at orientere 
bestyrelsen. 
 
Skive Festival var noget særligt i 2012, idet det var bestyrelsen, der afløste Henrik 
Neve og Morten Albek. Der kunne arbejdes videre på det gode grundlag, de havde 
skabt, og derfor forløb festivalen på en god måde. Dog havde det dårlige vejr stor 
ind- 
flydelse på vores omsætning, som det fremgår af regnskabet. 
Alligevel til trods for kulde og regn - alle frivillige hjælpere ydede en stor indsats, 
hvilket medførte til det pæne resultat. Tusind tak til alle, forhåbentlig syntes I det 
var en god oplevelse at deltage i arrangementet. Også her i 2013 håber vi på jeres 
aktive deltagelse når festivalen starter den 6 - 7 - 8 juni. 
På vores grønne areal finder bestyrelsen, at der er plads til at udleje en eller to 
stadepladser f.eks. til bagning af æbleskiver, candyfloss eller hvad? Det er næsten 
arbejdsfri indtægter. Kom med jeres gode forslag. 
 



Begrebet “Gråsæler” afgik desværre ved en stille død, idet frem 
mødet stille og roligt dalede til et lavpunkt, hvor det ikke var rimeligt at afholde 
møder. Skulle der være interesserede, der ønsker at genoptage denne aktivitet er 
bestyrelsen positiv. 
 
I løbet af året har SSJ været repræsenteret og deltaget i forskellige aktiviteter. Her 
skal jeg nævne:  

1 Generalforsamling i DS hvor der blev vedtaget kontingent forhøjelser, 
orienteret om 100 års jubilæet i 2013, reklameret for ATK aldersrelateret 
træning for børn og unge 8 - 25 år. 

2 Deltagelse i “Projekt Frivillig” - tilbud om frivillig arbejde til alle elever på 
ungdomsuddannelser. L.H.  præsenterede os på gymnasiet. Jeg deltog på 
SoSu skolen. Begge steder fortalte vi om SSJ og vores arbejde med ungdom 
osv. Ingen unge meldte sig for at få en aftale.. 

3 Deltagelse i Idrætsmentor projekt - hvor børn kunne få et grønt kort - dvs. 
gratis deltagelse i en klub. Ingen unge meldte sig. 

4 Besvarelse af undersøgelse af Skive Kommunes idrætsfaciliteter. 
Vi har tilbudt at stille faciliteter til rådighed for sejlere som er elever på 
Sportscollege Skive. L.H. har været vores kontakt til college. 

 
Herefter vil jeg bede en repræsentant fra udvalgene aflægge beretning. 

3. Beretning fra udvalg. 
a. Kapsejlerudvalget: ved Lars Husted 

Der har, som i 2011, været gennemsnitlig 20 startende både til vore onsdags 
matcher. 

Årets Hancock Cup var en personlig skuffelse, særligt set i forhold til den energi 
udvalget lagde i både forberedelser, invitationer til andre sejlklubber og arbejdet 
med sponsorer til stævnet. Det fremtidige Kapsejlads udvalg skal måske prøve 
og tænke nyt her, da vi må konstaterer, at meget få udefra kommende sejlere, 
måske ikke vil sejle helt til Skive for at deltage. 

Deltagende både til Trangmanden i efteråret var dog rigtig flot. Der blev 
afsluttet med stander ned og en rigtig fin afslutningsfest. Super arrangement, og 
noget som jeg håber, vil blive gentaget. 

Med hensyn til planlægning af onsdags match og andre kapsejladser, så vil jeg 



opfordre Jer alle til at tænke over, at det er relativ få mennesker der står med 
planlægningen, invitationer og udførsel mht. banelægning, Dommerbåd, indkøb 
af præmier – jeg har her haft en stor hjælp af: 

1 Jan Gudiksen, banelægning, hjemmeside og resultater 

2 Christian Nyrup banelægning og resultater 

3 Niels Sohn, banelægning og Dommerbåd 

4 Finn Granvig, Dommerbåd 

5 Jørgen Fuglsang, Dommerbåd 

Både Christian og Finn Granvig er tvivlsomme deltagere i 2013, og jeg ved at 
Jørgen Fuglsang ikke deltager i 2013 sæsonen. Vi er derfor allerede i mangel på 
hjælpere i Kapsejladsudvalget. 

Lars havde udarbejdet og medbragt aktivitets kalender i hard-copy til 
interesserede medlemmer. Han anmodede dog om, altid at chekke på 
hjemmesiden for opdateringer. 

Med disse ord, takkede Lars for denne gang – jeg er jo stadig ganske ung, så det 
kan jo være, at jeg kan bruges igen engang, når jeg er blevet lidt mere voksen. 

b. Arrangementudvalget: ved Jytte Randsborg 

Vi kan se tilbage på nogle gode arrangementer, selv om vi har, måtte aflyse eller 
ændre en del på grund af vejret. 

Vi satte standeren den 5. maj 2012 og markerede dermed starten på sæsonen 
2012. 

Sidste år faldt Sct. Hans aften på en lørdag – og vi så derfor muligheden for at 
arrangere en fælles tur denne weekend.  

Meningen var, at vi skulle mødes ved Grønning Øre, hvor frokosten skulle 
indtages ved ankerbøjen, Herefter skulle vi sejle sammen tilbage og med John 
Stephanseni spidsen skulle vi sejle ind i Bådsgård Vig – her skulle vi så nyde 



eftermiddagskaffen og efterfølgende hygge os i land med spisning og bål – og se 
midnats sol danse.  Vi havde også arrangeret, at der ville blive sejlet friske 
rundstykker over til os søndag morgen, hvorefter vi kunne ”trisse hjem” når vi 
havde lyst. 

For at være sikker på, at alle kendte til dette arrangement, havde Wassmann 
lavet en fin folder – som han og jeg brugte en aften på at omdele til samtlige 
både i havnen. 

Men desværre lovede de både blæst og regn denne weekend, og vi så os derfor 
nødsaget til at ændre arrangementet - så det blev en aften hvor vi startede med 
fyraftensøl her ude på terrassen og efterfølgende spiste vores medbragte mad og 
efter bålet delte havde vi en slante party.   

Jeg håber vi får mulighed for at lave weekendturen på et senere tidspunkt.  

Med hensyn til det sociale efter onsdags sejladser – så fortsatte vi i 2012 med at 
servere noget forskelligt. Vi ville jo helst, at vejret var således, at vi hver gang 
kunne grille pølser her nede foran klubhuset i dejligt sommervejr.    Men ellers 
har vi været ude i frikadeller, suppe og sandwich og vi håber at I syntes godt om 
det, for specielt John Stephansen bruger en del tid og energi på at købe ind til 
dette.  

Til stander ned festen havde vi fornøjelsen af duoen Sjaske og Rosenlund – de 
spillede rigtig godt - de fik flere gange i løbet af aftenen assistance af Bo, der 
havde medbragt en hjemmekonstrueret ”tromme” - og han gav den hele armen – 
og dansegulvet var ikke tomt på noget tidspunkt. 

Den 5. december var det igen tid for årets banko – vi havde gjort meget ud af, at 
der var en del præmier, som også børnene gerne ville vinde.   

Hovedpræmien i det amerikanske lotteri var en stor købmandskurv som blev 
vundet af en meget stolt dreng.  

I det hele taget var der rigtig mange rigtig gode sponsorerede gaver, hvilket jeg 
gerne hermed vil takke for endnu engang.  



Endelig har vi netop holdt en aften med Niels Mortensen – det var her den 27. 
februar i år 

Det var knap 50 fremmødte (ikke så mange medlemmer) men mange fra byen. 

Det var en rigtig god aften – meget interessant at se de gamle film fra havn, 
sejlklub og roklub.  De kunne også sejle kapsejlads dengang   

Har lidt planer om, at vi skal have Niels Mortensen herned i gen næste år – bare 
med et andet tema. Til slut vil jeg gerne lige slå på trommer for noget af det der 
skal ske her i 2013. 

Det første er nu her den 8. april – vi får besøg af Peter Wolsing fra Dansk 
Sejlunion, Han kommer og giver os en motiverende peptalk. 

Jeg sender også en invitation til vore naboklubber. Det kunne jo være skønt, hvis 
han kom til et fyldt klubhus. 

Her i 2013 har DS 100 års jubilæum. 

Jeg har været en del af DS jubilæumsudvalg, hvor jeg sammen med de sidste 5 
tidligere formænd for DS har været med til at beslutte, hvordan dette jubilæum 
skulle markeres. 

Der bliver bl.a. udgivet en jubilæumsbog (bliver faktisk trykt i denne uge) der 
bliver en bog på 304 sider – meget spændende og flot bog.  Alle klubber får en 
udgave af den tilsendt. Og den vil kunne købes.Jubilæet vil blive markeret hen 
over hele året f.eks. med specielle præmier ved DS stævner.  Og ved Fyn Rundt 
og Limfjorden rundt. På selve dagen – som er den 13. juni har vi besluttet, at vi 
vil lægge op til, at der skal ske en markering i alle danske sejlklubber. 

Der vil blive udsendt en idé katalog til alle klubber - og jeg nævner lige noget af 
det vi foreløbig har på den liste: 

Flage i tiden i egen klub og i alle klubber på havnen. 

Sørge for omtale i lokalpressen (pressemeddelelse udsendes fra DS 

Arrangere flotillesejlads 



I ungdomsafdelingen – invitere kammerater med 

For klubbens kølbåde – invitere gæster med 

Klubaften med grill af medbragt med 

Invitere markante personer fra byen 

Tale af formanden 

Ta’ et klubbillede af hele klubben 

Skyde salut 

Sættes DS flag og signalflag 

Sælge jubilæumsbog 

Har I forslag til, hvad vi kan lave af sjove ting på denne dag, så vil jeg meget 
gerne høre om det – både hvis det er noget specielt her for klubben men også, 
hvis I har forslag til noget for alle klubber, så vil jeg tage det med til næste møde 
i jubilæumsudvalget. 

Men husk at sætte x i kalenderen den 13. juni – det er en torsdag – for da sker der 
helt sikkert noget her i klubben.  

 

c. Vinterliggeplads: Kurt Jensen ved Formand Ulrich Maagaard 

Inden juli skal der foretages en afmærkning af stativer med navn og adresse. 
Skiltene kan købes ved værftet (Niels Sohn). Herefter vil ikke afmærkede evt. 
blive skrottet og evt. solgt ved sejlklubbens foranstaltning. Mange ældre stativer 
optager klubbens areal unødigt. Et renoveringsarbejde vil blive iværksat, hvor 
klubbens mastestativ vil blive malet. Defekte taplader vil blive udskiftet. 
Arealet mod syd planeres, undgå derfor at placere vogne/stativer her, før det er 
bragt iorden.  

 



d. Ungdomsudvalget: ved Niels Jørgen Hedevang 

Ungdomsafdelingen har i 2012 udviklet sig positivt. Vi har nu 10 – 12 unge 
sejlere på mandagsholdet, der i sæsonen er trænet af Pernille og Jan. Grundet 
sydom hos trænerholdet, fik vi ikke opstartet et nyt hold i 2012. Men mon Jan og 
Pernille vender talstærkt tilbage om 7 – 8 år. 

Eliteholdet som er trænet af Søren Johnsen tirsdage og torsdage er der ca. 20 
unges sejlere. Et blandet hold fra forskellige Limfjordsklubber. De fleste har 
valgt et medlemskab af Skive Sejlklub. 3-4 optimstsejlere var udtaget til 
landsholdssamling for at erhverve erfaringer. Her gik det dem forholdsvis godt, 
og vi har derfor gode forventninger til dem i 2013. 

Anne Mette Lauritsen deltog i Europajolle for ungdom og fik  en 
bronzemedalje ved Nordisk Mesterskab. 

Sparbank Cup blev afholdt i oktober. Her vandt Skive Sejlklub alle sejladser på 
nær en enkelt. 

For stævner i Limfjorden ser det ikke så lovende ud. Vi har i 2013 kun to 
stævner: Spar Nord Cup og et stævne ved Sunds sejlklub. Alle andre stævner 
ligger udenfor fjorden. 

Der har været et par uheldige hændelser. Både hærværk og fjernelse af en motor 
fra klubben. En dørkarm blev ødelagt til pigernes omklædning og der er ”lånt” 
en motor fra et af vore rum. Vi undersøger p.t. adgangskort. Kommende vinter 
vil jeg anbefale at de fleste rum aflåses. 

e. Tur-udvalget: Intet at bemærke se også arrangementsudvalget  

f. Klubhus: Intet at bemærke se også ungdomsudvalget 
 

g. Hjemmeside: ved Jan Gudiksen 
Sejlklubbens hjemmeside har haft 13.000 besøg siden den blev oprettet, hvilket 
må siges at være tilfredsstillende. Den opdateres løbende. 
 
På opfordring har Jan oprettet en Facebookgruppe for de yngre, der optager 
gode oplevelser, erfaringer og lærerige hændelser i sejlsportslivet i Skive o.a. 



relevante events. 
 
 
Afsluttede bemærkninger til beretningen fra formanden: 
 
Formanden sluttede beretningen med at takke bestyrelsen, udvalgsmedlemmer 
og alle som deltog i det vigtige arbejde med at befordre klubbens forløb i 2012. 
Særligt de som hjalp omkring Skive Festival, hvilke stadig er en betydelig 
indtægtskilde til klubbens fortsatte gode økonomi. 
 
Han bad medlemmerne om at komme med gode idéer til oprettelse af salgsboder 
til årets Skive Festival (6. – 8. juni), hvor klubben stadig har pladsmuligheder til 
at oprette 2 – 3 bemandede stande. Årets festival er reduceret med en dag, 
hvilket er en yderligere udfordring for klubben. 
 
Stævne aktiviteterne i fjorden er ikke stigende desværre. Men til de 
tilbageblevne traditionelle har juniorer såvel som seniorer deltaget med hæder 
og fremvist vor stander på bedste måde. 
 
Kommunikationen vil også i 2013 foregå via vores roste hjemmeside, SMS 
beskeder (husk at melde hvis du skifter tlf. nummer) og bladet Sejler fra DS. 
Følger du med på vores hjemmeside vil du altid være godt orienteret om 
arrangementer, tilmeldings tidsfrister, stævner o.s.v. 
 
Som afslutning vil jeg rette en stor tak til alle der har medvirket til sejlklubbens 
virke. Mange har løftet i flok - specielt til Skive Festival. Tak til alle 
udvalgsmedlemmer - uden dem ville vi være i stor nød. Også stor tak for 
samarbejde, mod- og medspil til alle i bestyrelsen. Endelig vil jeg også rette en 
stor tak til vore sponsorer, Skive Kommune og øvrige samarbejdspartnere. 
 
Der var ingen spørgsmål til beretningen der herefter blev godkendt. 
 

 
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år (2012) og budget for det kommende år 

(2014) 

Revisor Per Bonnevie gennemgik og kommenterede regnskab og budget pkt. for 
pkt. og overlod herefter regnskabet til GF: 



Henning Precht: Spurgte indtil regnskabets afskrivninger, der er færdigafskrevet i 
2014, og Henning ville vide om klubben havde planer om nyanskaffelser i 2013? 

Formanden gjorde opmærksom på, at der ikke p.t. lå planer om større anskaffelser 
, men at dele af materiellet begynder at være udtjent og påpegede det løbende 
behov for vedligehold af allerede anskaffede joller og øvrigt materiel. 

Henrik Kjær: Spurgte ind til regnskabsføringen af rengøringsindtægter.  

Revisoren redegjorde for forholdet omkring rengøring og den bogførte 
rengøringsindtægt. 

Regnskabet blev herefter godkendt af GF. 

Revisoren gennemgik regnskabet for klubbens jubilæumsfond. Han oplyste at de 
renteindtægter der her var påløbet var anvendt i ungdomsafdelingen. 

Jubilæumsfondens regnskab blev herefter godkendt af GF. 

 

Budget 2014: 

Revisor gennemgik budget 2014 pkt. for pkt.  

Budget blev herefter godkendt af GF. 

4. Behandling af indkomne forslag 

Der var Ingen indkomne forslag 

5. Fastsættelse af kontingenter og afgifter. 

Bestyrelsen havde foreslået en kontingentforhøjelse fra 550 kr. til 600 kr. og en 
fastholdelse kontingent for vinterliggeplads på 475 kr. i året 2014. 

Forslaget blev godkendt af GF. 

 

6. Valg af formand (ikke på valg i 2013) 



7. Valg af kasserer:  

Bestyrelsen foreslog Henrik Mogensen, som afløser for Anna Dolberg. Henrik 
Mogensen blev valgt af GF. 

8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer  

Lars Husteds afgår fra bestyrelsen og bestyrelsen foreslog derfor Henrik 
Damsgaard som nyt bestyrelsesmedlem. 

Jytte Randsborg modtog genvalg. 

Både Henrik Damsgaard og Jytte Randsborg blev valgt af GF.  

9. Valg af suppleanter  

Formanden påpegede at både Kurt Jensen og Lars Weber modtog genvalg (begge 
var ikke til stede). 

Begge blev valgt af GF. 

10. Valg af revisorer og en revisorsuppleant 

Formanden foreslog Michael Møller, Kenneth Fuglsang og Peter Geog Jensen, der 
alle tre blev valgt af GF 

11.  Udpegning til udvalg: 

a. Kapsejlads 

Niels Sohn 

Jan Gudiksen 

b. Tur - og Arrangementsudvalget 

Lars Weber 

John Stephansen 

c. Klubhus 



Johan Stephansen 

Niels Jørgen Hedevang 

d. Vinterliggeplads 

Kurt Jensen 

Niels Jørgen Hedevang 

f. Ungdomsudvalg 

 Henrik Damsgaard 

 Niels Jørgen Hedevang 

g. Hjemmesiden 

Jan Gudiksen 

h. Maritimt brugerudvalg 

Ulrich Maagaard 

 

13.  Eventuelt 

Jan Mærsk Møller – fik ordet og talte om forsikring af lystbåde ansvars- og 
kaskoforsikringer, idet en forhøjelse (1,35%), af kaskoforsikringen var en 
lovgivende realitet. Han påpegede frivilligheden i disse forsikringsforhold, og at 
der intet lovkrav var om forsikring.  

Efterfølgende udspandt der sig lidt dialog omkring emnet, idet 
hensigtsmæssighederne ved at have disse forsikringer blev påpeget af 
forsikringsfolk i forsamlingen. Særligt ansvarsdækningens grundlæggende garanti 
for imødegåelser af store erstatningskrav og kaskoforsikringens garanti for 
øjeblikkelig istandsættelse uanset tvist i skyld. 

Formanden tog herefter ordet, og henvendte sig til både Lars Husted og især til 
Anna Dolberg, der igennem 22 år har været tilknyttet Skive Sejlklubs bestyrelse. 



Anna fik en erkendtlighed fra alle klubbens medlemmer , hvor hun på baggrund af 
de mange års slid på eget materiel nu evt. kunne erhverve sig en ny PC for midlerne. 
Stort tak fra hele forsamlingen til Anna Dolberg 

Dirigent Gitte Søgaard afsluttede herefter GF 2012 med tak for god ro og orden. 
 
Formanden takkede på normal vis dirigenten for indsatsen. 
 
Referent 
 
 
 
Preben Wassmann 

 
 
 


