
Skive Sejlklub 
Referat fra 5. bestyrelsesmøde 2011. 

 
 
Tid: Tirsdag den 20. september 2011 kl. 1900 
Sted: Klubhus 
Deltagere:  Fra Bestyrelsen deltog: 

Ulrich Maagaard (UM), Lars Husted (LH), Anna Dolberg (AD), Preben 
Wassmann (PW), Niels Jørgen Hedevang (NJH), Jytte Ransborg (JR). 
 
Der var modtaget afbud fra  
Best. Suppl. Hanne Jørgensen (HJ) og Webradaktør Ulrich Predelli (UP), 
Best. Medl. Flemming Petersen (FP) og Best. Suppl. Jan Gudiksen (JG) 
 
Dagsordenen var udsendt 17. september 2011. 

 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde af 22. august 2011. 
2. Gennemgang af korrespondance. 
3. økonomi-, regnskab og budget. 
4. Status i strategierne 
5. Nyt fra udvalgene: 

a. Kapsejlads 
b. Tursejlads 
c. Arrangementer 
d. Klubhus 
e. Vinterliggeplads 
f. Materiel 
g. Ungdomsudvalget 
h. Sejlerskolen 
i. Hjemmesiden 

6. Eventuelt 
7. Næste bestyrelsesmøde 

 
 

Ad 1: Godkendelse af referat 
Referatet blev godkendt. 
 



Ad 2: Gennemgang af korrespondance. 
1. DSU har udsendt invitation til sejlklubberne om afholdelse af en 

Klubkonference der er planlagt til 18. og 19. november d.å. tilmelding til 
UM senest d. 1/10-2011. Kurset afholdes i Vingsted Centeret. (UM).  

2. Åge Karstensen fra Engelsholm har henvendt sig til SSJ vedr. afholdelse 
af duelighedsbevis i foråret 2012, hvor Henrik Kjær er instruktør. 
Klubben henvender sig til Henrik Kjær, også vedr. priser og en advisering 
på klubbens hjemmeside. SSJ stiller desuden klubbens lokaler med kaffe 
til disposition (LH).  

 
Ad 3: Økonomi- regnskab og budget. 
1. AD gennemgik status for kontingentrestanter, nye medlemmer og 

betalinger for vinterliggepladsen. Der vil blive udsendt de nødvendige 
rykkerskrivelser. 

2. AD gennemgik den foreløbige opgørelse for træskibsstævnet.  
3. Der vil blive indkaldt til et planlægningsmøde med Niels Sohn for 

afholdelse af næste års stævne i JAN/FEB 2012 m.h.p. at skærpe 
medlemmers interesse for stævnet, og for i god tid at kunne inddrage flere 
medlemmer som hjælpere. (UM).   

 
Ad 4: Status i strategierne 
Lars har aftalt med Lilian Hundahl (Landbo Limfjord) m.h.p. afholdelse af 
en workshop i primo 2012. 
 
Ad 5: Nyt fra udvalgene 
(a) Kapsejlere 

1. Der mangler nu alene afholdelse af onsdagssejladsen den 21. 
september og Trangmanden Rundt den 1. oktober, med efterfølgende 
afslutningsfest med musik. 

2. Der vil blive fremskaffet præmier og gaver til overrækkelse 1. 
oktober (LH). 

3. Særlig SMS, og hjemmesiden vil advisere 1. oktober arrangementet 
(UM) 
 

(b) Tursejlads 
I.a.b. 

 
(c) Arrangementer 



1. Der vil i 2012, og sammen med kontingentindkrævningen, også 
blive medsendt en komplet arrangementsoversigt for 2012. 
   

(d) Klubhus 
1. Baderummets udluftningsforhold afventer fortsat udbedring (NJ). 
2. Udlån af klubbens lokaler bør fremdeles foretages med aftaler, der 

sætter låneren bedre ind i konditionerne for lånet. Der foresloges 
udarbejdet et låne- og aftalepapir således at bl.a. 
klubmedlemmerne fortsat har adgang, og at misforståelser 
omkring lånet derved undgås (NJ). 

3. Rengøringen af klubbens terrasser/svalegange aftales med 
restaurant STRANDTANGEN (UM) 

4.  
(e) Vinterliggeplads 

1. Værftet er i gang med at fjerne ikke brugbare stativer, hvilket har 
bedret forholdt på pladsen betydeligt. Der mangler fortsat at blive 
fjernet en del førend det er fuldt ud tilfredsstillende. 

2. Der er fundet ejere til de på pladsen efterladte både. 
 

(f) Materiel 
1. Serviceaftale er indgået med Skive Havns Bådservice v/Jens 

Viborg. 
2. Ikke alle ZOOM-4 joller er up-to-date hvad angår 

vedligeholdelse, og der undersøges hvorvidt alle eller kun et antal 
af disse er forsikrede. Ideen er at et fast antal altid er i sejlklar 
stand forsikrings- såvel som vedligeholdelsesmæssigt. (NJ). 

 
(g) Ungdomsudvalget 

1. 2012 planlægges der for stævner og aktiviteter i klubben tidligst 
muligt m.h.p. så vidt muligt at undgå tidsmæssige sammenfald i 
klubbens stævner og kapsejladser. Der bør allerede i JAN 2012 
foreligge en plan herfor. UM indkalder til planlægningsmøde. 

2. DSU har forespurgt om afholdelse af stævner i 2012 i Skive, 
hvilket klubben vil undersøge muligheden for (UM). 

3. Træning af juniorer foregår mandage under ledelse af 
sejlklubbens ansatte trænere/hjælpere. 

4. Træning af elite junior sejlere foregår torsdage ved Søren 
Johnsen, der er et Mariteam Center Skive projekt. 



(h) Sejlerskole 
Der er fremsendt regninger til 6 elever på sejlerskolens efterårssæson.  

 
(i) Hjemmesiden 

I.a.b. 
 

Ad 6: Eventuelt 
I.a.b.  

  
Ad 7: Næste møde 
Tirsdag den 1. november kl. 1730.  PW indkøber lidt sund forplejning. 
 
 
 
Preben Wassmann 


