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Skive Sejlklub 

Dagsorden til bestyrelsesmøde 
 

 

 
 

 
Tid:  Tirsdag den 8. februar 2011 kl. 18.00. 
Sted: Skive Sejlklubs klubhus. 
Deltagere: Ulrich Maagaard (UM), Niels Sohn (NS), Anna Dolberg (AD), Marianne Granvig 

(MG), Flemming Petersen (FP), Niels Jørgen Hedevang (NJH), og Steen Toft Nielsen 
(STN)  

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

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

6. Evt. 
7. Næste bestyrelsesmøde 
 
 
Ad. 2. Økonomi – regnskab og budget 

• Revisor Per Bonnevie deltager i første del af bestyrelsesmøder, derfor ændres der på 
dagsordenen. Gennemgang af årsregnskabet for 2010. Bortset fra nogle enkelte 
omposteringer ser regnskabet  fint ud. 

• Øvrige regnskab er der ingen bemærkninger til.  
 
Ad. 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

• Referatet godkendes uden bemærkninger. 
       
      Ad. 3. Gennemgang af korrespondance 

• UM har talt med assurandør Jan Larsen fra Tryg forsikring, der er efterfølgende kommet 
et tilbud om forsikring af klubben, det fremsendte ser fint ud, men der er nogle enkelte 
punkter, der lige skal udspecificeres lidt mere, UM kontakter  assurandør Jan Larsen. 

• Ordinært repræsentantskabsmøde i SIS den 24. marts. NJH deltager.   
• UM giver en kort orientering af mødet fra ”Brugerrådet fra Maritime Drømme” 
• Dansk Autocamperforening har kontaktet UM vedr. parkering på klubbens område dvs. 

vinterpladsen, dette sendes videre til Lars Klok. 
      
 Ad. 4.  Generalforsamling 

• Gitte Søgaard har sagt ja til at være dirigent til generalforsamlingen, Gitte indkaldes til 
kommende bestyrelsesmøde.  
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• Gennemgang af bestyrelsesmedlemmer der er på valg   
Niels Sohn modtager ikke genvalg  

   Marianne Granvig modtager ikke genvalg  
  Steen Toft Nielsen modtager ikke genvalg  

      Anna Dolberg modtager genvalg  
       
 Ad. 5. Nyt fra udvalgene 

a) Kapsejlads 
Ingen bemærkninger  

b) Arrangement  
Bådudstilling i Fredericia den 5. marts NJH oplyser, at der stadig er flere 
ledige pladser i bussen. 
Foredrag den 5. april emne ”Sejlerferie i Middelhavet”, de hjemmesiden. 
Stumpemarked i klubben, når datoen ligger fast kan det ses på 
hjemmesiden.                                     

c) Klubhus 
Ingen bemærkninger 

d) Vinterliggeplads  
Ingen bemærkninger  

e) Materiel 
Bådtrailer har fået repareret/skiftet lejer  
Der er monteret lys under hylderne i jollegaragen  

f) Ungdomsudvalg 
Der mangler fortsat trænere, UM arbejder på at der kommer en artikel i 
dagspressen foruden skal der udarbejdes en ny folder til uddeling på 
byens skoler, for at få nogle interesserede ungdomssejlere   

g) Sejlerskole 
Ingen bemærkninger 

h) Klubblad 
      Ingen bemærkninger 

       
 Ad. 6.  Eventuelt 

Hyldning af mestre i Kulturcenter Limfjord. NS kontakter de 10 personer, 
bestyrelsen har indstillet til at deltage. 
 

        
Ad. 7.  Kommende bestyrelsesmøde  
                    Den 1. marts kl. 19.00 
 
 
 
Referent 
 
Marianne G 


