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Skive Sejlklub 

Referat fra bestyrelsesmøde 
 

 

 
 

 
 
Tid:  Onsdag den 19. januar 2011 kl. 19.00. 
Sted: Skive Sejlklubs klubhus. 
Deltagere: Ulrich Maagaard (UM), Niels Sohn (NS), Anna Dolberg (AD), Marianne Granvig 

(MG), Flemming Petersen (FP) fra Steen Toft Nielsen (STN) suppleant Niels 
Nørgaard (NN) afbud fra Niels Jørgen Hedevang (NJH),   

Dagsorden: 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde  
2. Gennemgang af korrespondance 
3. Økonomi - regnskab og budget 
4. Nyt fra udvalgene 

a) Kapsejlads 
b) Arrangement 
c) Klubhus 
d) Vinterliggeplads  
e) Materiel 
f) Ungdomsudvalg 
g) Sejlerskole 
h) Klubblad 

5. Generalforsamling 
a) Bestyrelsesmedlemmer på valg 
b) Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer 

6. Næste bestyrelsesmøde 
 
Herefter den fremsendte dagsorden 
 
 
Ad. 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde, samt fra ekstraordinær generalforsamling  

Referaterne godkendt. 
 
Ad. 2  Gennemgang af korrespondance 

• Indhentning af børneattester skal være på plads senest den 1.2.11 
Ansvarlig Steen Toft Nielsen 
• UM har modtaget brev fra Dansk Sejlunion med en orientering om at der er en  

Fejl i DIFs medlemsregistrering. 
• Tryg forsikring: trods tidl. henvendelse dertil, har bestyrelsen ikke hørt 

nærmere om besøg af assurandør vedr. forsikringstilbud, UM vil kontakte den 
lokale assurandør, for at få en aftale om et møde i stand, dette med henblik på    
et tilbud på forsikring af løsøre, indbo samt  en bestyrelsesansvarsforsikring. 

Ansvarlig Ulrich Maagaard  
• Mail fra Allan Borch Madsen fra Dansk Sejlunion han kommer til et medlems 

møde i klubben den 26.1.11, NS indkalder ”gråsæler/sejlere” til dette 
informationsmøde  

• Dampskibsselskibet  Norden, har givet afslag på  ansøgning om støtte til 
bådevogn, reparation  af trailer samt hætter til pælene ved terrasse. 
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• Brev fra Dansk Sejlunion vedr. støtte fra Torm til indkøb af joller, samt en 
beskrivelse af disse jolletyper.  

  
• Indkaldelse til møde i det Maritime brugerråd den 2. februar kl. 19.00 i Skive 

Dyks lokaler, UM og MG deltager. 
• Indkaldelse til generalforsamling i Limfjordskredsen. NS deltager 
• Invitation til hyldning  af mestre, i år har Skive Sejlklub en  danmarksmester 

BB10 meter med Skipper Søren Koitzsch  samt besætning, der kan tilmeldes 
10 pers. fra Sejlklubben.  
Ansvarlig Ulrich Maagaard   

 
Ad. 3  Økonomi – regnskab og budget 

• Den endelige kontingentændring, samt forretningsorden kommer til 
afstemning på den ekstraordinære generalforsamling den  9. februar kl. 19.00. 

• Økonomien ser tilfredsstillende ud. 
.  

Ad. 4  Nyt fra udvalgene 
 

a) Kapsejlads 
• Kapsejladskalender kommer i trykken, når der har været generalforsamling i 

Limfjordskredsen. 
• Prøvesejlads den 4.5.11 , Trangmanden rundt og stander op den 7.5.11 
 

b) Arrangement 
• Fælles bus til Fredericia til bådudstilling  den 5. marts. 
• Medlemsaften den 5. april. 
 

c) Klubhus 
• Der er indkøbt arkivskabe til kontoret.  
• Værdibokse til ungdomsafdelingen er købt hjem, disse  sættes op, gelænder på 

terrasse mangler at blive gjort sikkert. 
Ansvarlig Ib Sohn 
  

d)   Vinterliggepladsen 
Ved gennemgang af de både der ligger på vinterpladsen, mangler der 
ejerforhold på enkelte både, så det vides ikke om de er medlemmer af Skive 
Sejlklub. 

 
                      e)  Materiel. 

• Kaare Weber bliver kontaktet mhp. at få monteret hætter på pælene ved 
terrasse, bestyrelsen holder sig til det tilbud, der er indkommet fra Dommerby 
Stål. 

• Arne Sørensen bliver kontaktet vedr. nye lejer til bådetrailer. 
 

                       f)  Ungdomsudvalg 
• Allan Borch Madsen kommer til klubben en 26.1.11, for at fortælle om 

hvordan vi får gang i vores ungdomsafdeling. 
 

g)    Sejlerskole 
• Sejlerskolens teoretiske del køres i AOF regi., dette er en succes  med 20 

deltagere. 
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  h)     Klubblad 
Intet til dette punkt. 

 
• Der har været udsendt  nyhedsbrev i forbindelse med de ekstraordinære 

generalforsamlinger 
• Ansvarlig Ulrich Maagaard  

 
Ad. 5.  Generalforsamling 

• Til generalforsamling følgende er på valg: Niels Sohn, Anna Dolberg og 
Marianne Granvig, der alle modtager genvalg. Steen Toft Nielsen modtager 
ikke genvalg. 

 
 

Kommende bestyrelsesmøde  den 8. februar 2011 
Generalforsamling er planlagt til den 16. marts kl.18.00 
 
 
 
   

 Marianne Granvig 


