
 

 

Skive  

 

Referat fra 

Fra den va

Ulrich Maa
Wassmann
best.). 

Frameldte 

Web. redak

Dagsorden

1. Godkend
           -     
2. Konstitue
3. Gennem
4. Økonom
5. Nyt fra u
    a. Kapse
    b. Tur- o
    c. Arrang
    d. Klubh
    e. Vinter
    f. Materie
    g. Ungdo
    h. Sejler
6. Eventue
7. Fastsætt
 
Ad pkt. 1: G
 
Ad pkt. 2: U
Jytte Rans
Predelli og 
 
Ad pkt. 3:  
Formanden
1. Jan Gu

hjemme

 

bestyrelses

lgte bestyre

gaard (F), N
n (B), Lars H

bestyrelses

ktør Ulrich P

n: 

delse af refe
       -      -   
ering af bes

mgang af kor
mi - regnskab
udvalgene: 
ejlads (KAP
og breddese
gementer (A
us (KH) 

rliggeplads (
el (MU) 
omsudvalg 
rskole (SSK
lt 
telse af dato

Godkendt 

Ulrich Maag
borg (AU/TU
Jan Gudiks

n fremlagde
udiksen har 
eside. Besty

smødet 6. a

else og udva

Niels Jørgen
Husted (B), 

smedlemme

Predelli afbu

erat fra sids
   -  genera

styrelsen. 
rrespondan
b og budget

) 
ejlads (TUR)
AU) 

(VLP) 

(UU) 
) 

o for næste 

gaard (F), La
UR), Niels J
sen uden fo

e diverse he
sendt et bre
yrelsen tog 

 

april 2011 i S

alg for 2011

n Hedevang
Lars Weber

er:  Flemmin

ud 

ste bestyrels
lforsamlinge

ce. 
t. 

) 

bestyrelses

ars Husted 
Jørgen Hed
r bestyrelse

nvendelser 
ev/faktura ti
under dette

Skive Sejlklu

 deltog: 

g, (B) Anne 
r Hansen (A

ng Petersen

sesmøde d. 
en d. 16/3.

smøde 

(NF/KAP), P
evang (UU/

en fungerer 

og kommun
l bestyrelse

e punkt besl

ub. 

Dolberg (B)
AU.)ej best.m

. Hanne Jør

1/3. 

Preben Was
/SSK), Flem
som hjemm

nikation bl.a
en, der indeh
utning om a

8. april 201

), Jytte Ran
medl., og Ja

rgensen (su

ssmann (S)
mming Peter
meside reda

a.; 
holder opret
at etablere d

1. 

sborg (B), P
an Gudiksen

upl.til best.) 

, Anne Dolb
rsen (VLP/K
ktører. 

ttelsen af ny
den nye hje

Preben 
n (Supl.til 

berg (K), 
KAP)  Ulrich

y 
mmeside. 

 



 

 

Beslutn
hjemme
(up-line
hjemme

2. Forman
CB66. 

3. Der er l
sejlklub

4. Forman
Sejlklub

5. Arbejde
medsen
op af P
informa
samtidi

6. Der ble
klubben
og besø
værdier

 
Ad pkt. 4: 
Kassereren
 
Ad pkt. 5: 

a. Kap
 

b. Jan
etab

 
c. Der

plan
ons

 
d. Der

fra 
hav
faci
ove
omg

 
e. Kas

opry

ningen lægg
esiden løbe
e) til et mere
esiden (Ulric
nden havde

lagt op til en
bbens arran
nden nævnt
bber, for he
et i forbinde
nde den nye
reben Wass

ationsmateri
g henviser t

ev drøftet de
ns øvrige fa
øgende. De
rne og resu

n redegjorde

psejlads- og

n Gudiksen k
blering af fæ

r planlægge
nlægges for
sdagssejlads

r etableres u
1. maj. Lars

vnens lejere
liteter og ud

ervejes at in
gang indkøb

ssereren næ
ydning og id

ger op til en 
ende vil blive
e historisk h
ch Predelli o
 modtaget e

n bredere ko
gementer o
te kontakten
r at udvikle 
lse med hve
e folder i for
smann, der 
ialer og hæf
til hjemmes

en mere åbn
aciliteter, me
er er her tale
ltaterne her

e for status 

g tilmeldinge

kom med fo
ælles tursejl

es musik til m
r Skt. Hans 
serne. 

udvidet åbn
s Husted på
e bliver mere
dstyr. Herun
dkøbe et an
bes et ”sejle

ævnte de stig
dentifikation

generisk op
e behandlet
eraki på hje
og Jan Gud
en mail fra J

orresponda
og resultater
n (formands
et samarbe
ervning af n
rbindelse m
mente at h
fter. F.eks. v

sideportalen
ne holdning 
ed henblik p
e om en fors
raf. Pr. 1/5 e

på medlem

er hertil ivæ

orslag til et u
adser herun

morgensang
og spisning

ingsperiode
åtog sig at ko
e opmærkso
nder især gr
ntal ”sejlersp
erspil” som f

gende El-ud
n af efterladt

pfølgning på
t. Det blev h
emmesiden 
diksen). 
JMarine der

nce gennem
r. 
smøder) me
ejde i forbind
nye medlem
ed oprettels
envisninger
ved en sms
. 
i klubben ti

på at dele væ
søgsordning
er det lovet 

ms- og økono

rksættes sn

udvidet sam
nder Hjarbæ

g i forbindel
ger i forbinde

er for både k
ommunikere
om på denn
rill- og grillku
pil” til klubhu
forsøg. 

dgifter på vi
te både, sta

å de komme
her besluttet

samt at der

r opfordrer t

m Skive Fol

d Viborg-, V
delse med t

mmer blev dr
sen af nye m
r til hjemme
s til de nye e

l adgang og
ærdierne bre
g, hvor best
at den nye 

omisiden. 

narest på hje

marbejde me
æk, Virksund

se med sta
else med af

klubhus og 
e denne åb

ne mulighed
ul til afbenyt
uset og evt.

nterliggepla
ativer m.m. D

ende møder
t at fjerne æ
r oprettes to

il at bese ”D

keblad bl.a.

Virksund- og
tursejlads. 
røftet. Det b
medlemmer
siden til en 
evt. kommen

g anvendels
edere med 
tyrelsen løb
dørautomat

emmesiden

ed de omkri
d og Hvalps

nderhejsnin
fslutningern

adgang til to
ning breder
 for anvend
ttelse i løbe
. et antal bæ

adsen. Jytte
Det blev be

r, hvor optim
ældre begive
o redaktører

Danmarks n

. at offentlig

g Hvalpsund

blev beslutte
r. Dette pun
hvis grad ka
nde medlem

se af klubhu
havnens gæ
ende vil eva
tik vil være 

. 

ngliggende 
sund. 

ng. Endvide
e af 

oilet og bad
re ud sålede
else af klub

et af sæsone
ærbare PC´e

e påpegede 
sluttet at ma

meringer af 
enheder fra 
r af 

nye kølbåd” 

gøre 

d 

et at 
kt blev fulgt
an erstatte 

mmer, der 

us og 
æstesejlere 
aluere 
installeret.

klubber om

re 

defaciliteter 
es at 
bbens 
en. Det 
ere. I første 

behovet for
anglende 

t 

m 

r 



 

 

nav
gam
bort

 
f. Det

leds
ikke
Lars
mat
kon
klub

 
g. I.a.b

 
h. Nie

form
due
ung
 

Ad pkt. 6: 
 

1 Jan
2 Jan

stra
hero

3 Bræ
 

Ad pkt. 7: 
Næste bes
 
Der indkald
Dagsorden
 
1. Godkend
3. Gennem
4. Økonom
5. Nyt fra u
    a. Kapse
    b. Tur- o
    c. Arrang
    d. Klubh
    e. Vinter

vneskilt på m
mle efterladt
tskaffelseso

t blev oplyst
sagebåde. D
e benyttes o
s foreslog, o
teriel (joller)

ntakt til Skive
bbens junior

b. 

ls Jørgen e
m af plakate
elighedsbev
gdomsafdeli

ns forslag til 
n og Lars lag
ategiplan for
om til næste

ændstof (5 je

styrelsesmø

des herved 
n: 

delse af refe
mgang af rele
mi - regnskab
udvalgene: 
ejlads (KAP
og breddese
gementer (A
us (KH) 

rliggeplads (

materiellet v
te og skade
omkostninge

t at Maritim 
Det blev bes
og udelukke
og ville gern
) i forbindels
e Handelsst
rafdeling fre

tablerer info
er med oplys
iser ved sej
ngen. 

etablering a
gde op til at
r Skive Sejlk
e møde. 
erry-cans) fl

de afholdes

til bestyrels

erat fra sids
evant korre
b og budget

) 
ejlads (TUR)
AU) 

(VLP) 

vil betyde, at
ede både ka
er. 

Center ved
sluttet at for

ende dække
ne påtage s
se med bye
tandsforeni

edag den 29

ormationer i
sninger om 
jlerskolen og

af et trådløs
t konsolidere
klub. Det en

lyttes til ”lille

s onsdag 27

esmøde i S

ste bestyrels
spondance
t. 

) 

t materiel bl
an vise sig a

 Niels Sohn
rsøge at afh

e behovet m
ig at repræs
ns Open by
ng med hen
9. april på e

 udhængss
sæsonens 
g Maritimt C

st netværk i 
e bestyrelse
nkelte besty

e hus”, hvis 

7. april 2011

Skive Sejlklu

sesmøde d. 
. 

liver fjernet.
at indeholde

n er ansvarli
hænde den 
ed klubben
sentere klub
y nigth arran
nblik på tilla
t torv eller g

skabene, sås
muligheder

Center. Det 

området be
ens tidligere
yrelsesmedle

der kan op

 kl.1930. Pr

ub onsdag 2

6/4-2011 

. Jytte udtry
 betydelige 

ig for vedlig
ene ”røde g
s 2 øvrige o
bben på bye
ngement. Ni
delse til et r

gågade. 

som medde
r for erhverv
ene skab re

ehandles på
e tiltag omkr
em udarbejd

nås en afta

reben medb

27. april kl. 1

ykte en beky

eholdese af
gummibåd”, 
og bedre gu
ens torv me
iels Jørgen 
reklamefrem

elelser til me
velser af 
eserveres fo

å næste mø
ring udarbej
der bidrag o

le med SSH

bringer lidt f

19.30 2011 

ymring for a

f joller og 
 idet den 
mmibåde. 

ed opstillet 
tager 

mstød for 

edlemmer i 

or 

de. 
jdelse af en
og tanker 

H.  

forplejning.

med flg. 

t 

 



 

 

    f. Materie
    g. Ungdo
    h. Sejler
    I. Hjemm
6. Eventue
7. Fastsætt
 
Med venlig
 
Preben  

el (MU) 
omsudvalg 
rskole (SSK
mesiden (HJ
lt 
telse af dato

 hilsen 

(UU) 
) 

JS) 

o for næste bestyrelsessmøde 


