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Skive Sejlklub 

Referat fra bestyrelsesmøde 
 

 

 
 

 
 
 
 
Tid:  Tirsdag den 1. marts 2011 kl. 19.00. 
Sted: Skive Sejlklubs klubhus. 
Deltagere: Ulrich Maagaard (UM), Niels Sohn (NS), Anna Dolberg (AD), Marianne Granvig 

(MG)), Niels Jørgen Hedevang (NJH), og Steen Toft Nielsen (STN) Revisor Per 
Bonnevie (PB), Advokat Gitte Søgaard (GS) afbud fra Flemming Petersen (FP)  

 
 
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 

5. Generalforsamling  
6. Evt. 

Næste bestyrelsesmøde 
 
 

Ad 1.  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
 Referatet godkendt 
 
Ad 2.  Gennemgang af korrespondance 

• UM har modtaget skriftligt tilbud fra Tryg, det ser fornuftigt ud, 
bestyrelsen har besluttet at acceptere tilbuddet. 

• Allan Borch Madsen har kontaktet klubben med et tilbud om at 
holde en aften for forældre og børn med introduktion til sejlads, dette 
venter vi med til der kommer flere børn/ungdomsejlere. 

• Direktøren for Dalslands kanal, Benny Buus, har tilbudt at komme 
og fortælle om, hvilke muligheder for sejlads, der er på kanalen. 

• Der har været generalforsamling i Limfjordskredsen den 15. februar, 
NS har i form af sit formandskab i denne, deltaget sammen med UM. 

• Dansk Sejlunions inviterer til 3 dialogmøder om ”DS Strategi 2011” 
i Aalborg, Middelfart og København. Det foregår fra 7. til 16. marts. 
UM, NJH deltager i Middelfart. 
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• Der har været afholdt møde med fastliggerne omkring 
madlavningsarrangementer i klubben, fremover vil disse aftener 
blive annonceret, sådan at alle har mulighed for at deltage. 

• Kenneth Fuglsang har kontaktet UM ang. 2 Isbåde der ligger på 
Marienlyst, om klubben kunne være interesseret i at købe disse. UM 
undersøger nærmere leje/forsikring. 

• Der er kommet opkrævning fra Codan på jollerne, der er to Feva 
joller der ikke er forsikret hvilket de bliver fremover. 

• Det grå guld ”Gråsælerne” disse findes i sejlklubber rundt omkring i 
landet, Anders Olsen har lavet et opslag med tanker/ideer  og 
aktiviteter for disse medlemmer, dette kommer på hjemmesiden, der 
bliver indkaldt til et møde en onsdag formmiddag, for at finde ud af 
om der er interesse, og hvor stor den er!   

• Mike …….?? Har lavet en interview med Svend Billesbøll, han har 
tilbudt at komme i klubben og fortælle om dette interview , det 
undersøges om der er mulighed for at lægge dette på hjemmesiden 
evt. i form af en  føljeton UM. 

 
Ad 3.  Økonomi – regnskab og budget 

• Regnskab for 2010, samt budget for 2011 gennemgås efter dette er 
rettet til og bliver godkendt af bestyrelsen. 

• Hovedsponsoraftale med  Sparbank, AD sender  faktura.  
 

Ad 4.  Nyt fra udvalgene 
a. Kapsejlads 

• Den endelige kapsejladskalender er på plads 
b. Arrangement 

• Der er pæn tilslutning til Bådudstilling.  
Den 16. marts generalforsamling, der er ikke mange 
tilmeldt spisning endnu!   
Den 2. april stumpmarked i klubben 
Den 5. april foredrag, Sejlerferie i Middelhavet. 

c. Klubhus 
• Øl-automaten skal have et eftersyn, da den larmer 

meget . 
Ansvarlig NJH og IS 

 
• Gelænder på ved trappen og afstanden ved væggen ind 

sker der en ulykke vil det være klubbens ansvar, da vi 
er vidende om at disse ting ikke er lovlige. 
MG kontakter IS og får formuleret et brev til 
kommunen. 
 

d. Vinterliggeplads 
• El forbruget er steget en del den forløbne sæson. 
 

e. Materiel 
• Ingen bemærkninger 
 

f. Ungdomsudvalg 
• Ingen bemærkninger 



 3

g. Sejlerskole 
• To nye deltagere er meldt ind som medlemmer. 
• Der skal udarbejdes en lejekontrakt i forbindelse med 

brug af Match racer. 
  
 

Ad 5. Generalforsamling 
• Gennemgang og drøftelse af procedurer i forbindelse 

med afholdelse af den ordinære generalforsamling.  
 

Ad 6. Eventuelt  
• Pjecen til nye medlemmer er klar til udlevering.  

 
Næste bestyrelses møde ikke aftalt dette gøres først efter nyvalg til bestyrelsen. 
 
 
 
 
Referent  
 
Marianne G 


