
 

 

Skive Sejlklub 

Referat fra 6. bestyrelsesmøde 2011. 

 

Tid: Tirsdag den 1. november 2011 kl. 1900 

Sted: Klubhus 

Deltagere:  Fra Bestyrelsen deltog: 

Ulrich Maagaard (UM), Preben Wassmann (PW), Niels Jørgen Hedevang 
(NJH), Jytte Ransborg (JR). Flemming Petersen (FP) 

 

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), 
Kasserer Anna Dolberg (AD), Næstf. Lars Husted (LH). 

 

Dagsordenen var udsendt 25. oktober 2011. 

 

• Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde af 20. september 2011. 
• Gennemgang af korrespondance. 
• økonomi-, regnskab og budget. 
• Status i strategierne 
• Nyt fra udvalgene: 

• Kapsejlads 
• Tursejlads 
• Arrangementer 
• Klubhus 
• Vinterliggeplads 



 

 

• Materiel 
• Ungdomsudvalget 
• Sejlerskolen 
• Hjemmesiden 

• Eventuelt 
• Næste bestyrelsesmøde 

 

Ad 1: Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt. 

 

Ad 2: Gennemgang af korrespondance. 

1. Skive Idrætssamvirke (SIS) afholder møde den 7.oktober hvor SSJ er 
inviteret NJ deltager.  

 

Ad 3: Økonomi- regnskab og budget. 

1. Rykkere er udsendt til restanter fra kontingentbetaling for 2011. Enkelte 
har reageret.  

2. Klubbens medlemsregister skal opdateres (AD).  
3. Kassebeholdning var tilfredsstillende. 
 

Ad 4: Status i strategierne 

Vi afventer svar fra firma vedr. dato, tid og sted for workshop.  

 

Ad 5: Nyt fra udvalgene 

• Kapsejlere 
I.a.b 

 



 

 

• Tursejlads 
I.a.b. 

 

• Arrangementer 
1. Vellykket sæsonafslutning med musik og 60 deltagere. Klubben 

forventer et lignende arrangement i 2012.  
2. Der afholdes bankoaften d. 7/12 nærmere tilgår - se hjemmesiden. 
3. 2012 arrangementsoversigt udarbejdes og planlægges til udsendelse 

sammen med kontingentopkrævningen for 2012 
4. Byantikvar Niels Mortensen afholder foredrag om Skive Havn der 

arrangeres i samarbejde med Mariteam Center Skive. Dato fastsættes 
e.n.a. mellem (JR og NJ) 

5. Der blev stillet et forslag fra JR om bridge i vintermånederne. 
Flemming forhører om der er en erfaren i bridge ved gråsælerne (e-
mailkor. evt. hjemmesiden) 

6. Gråsælerne afholder stadig et møde 1. tirsdag i måneden. På 
novembermødet blev der givet tilslutning til istandsættelse af 
dommerbåd (Moland) arbejdsplan (NJ) 

7. Ernst møller deltog i sin tid i skrivning vedr. klubbens historie i.f.m 
klubbens 50 års jubilæum. Der mangler historie skrivning fra 50 års 
jub. og indtil dato. 

8. Skive Søsportshavn foreslog et samarbejde om 
motorklargøringskursus. Skive Sejlklub imødekom forslaget, men 
ønskede kurset blev afholdt som forårsklargøring, idet det var for sent 
med efterårsklargøring. Der afventes et udspil fra Skive Søsportshavn. 
(UM) 

 

• Klubhus 
Ungdomsafdelingen har indstillet sejlads. Klublokaler skal af låses 
mellem 15. november  til 1. april, primært for at spare for udg. Til 
rengøring m.v. Dette oplyses ved opslag. Nøgler til omklædningsskabe 
er fjernet. Rengøring af klublokalet afbestilles til en gang mdl. fra 15. 
nov. til 1. april 2012 (NJ) 

   



 

 

• Vinterliggeplads 
1. Meget bortkørt, mangler græsslåning (FP).  
2. Mastestativet på pladsen er stadig et problem, med gamle umærkede 

master der ikke er afmonteret. Alle master skal afmærkes efter samme 
princip som bådstativerne blev. Til foråret opgøres status og evt. master 
fjernes. (FP) 

3. Det samme gælder i foråret vedr. både der forbliver på land efter 
vintersæsonen. Samt på arealer hvor der ikke må opstilles både som ikke 
er aftalt og betalt for liggeplads (FP). 

 

• Materiel 
1. Service på dommerbåden skal udføres i vintersæsonen. (NJ) 
2. Punkterfri dæk er anskaffet til jollevogne og skal påmonteres (NJ) 
 

• Ungdomsudvalget 
1. Udvalget havde samlet en del emner der vil blive arbejdet videre med, 

og hvor formanden for ungdomsudvalget vil medinddrage forældre 
herunder: 

a. Forældre skal medvirke i forbindelse med klargøring og 
udlevering af joller.  

b. godkendelser som frisejler, med bevis, regelsæt og logbøger evt. 
skader efter turen indføres i logbogen  

c. Speedbådsbevis skal iværksættes til forældre således at 
følgebådene kan anvendes bredere blandt trænere og forældre. 
(NJ)  

d. Udvidelse af antallet af træningspas og længde kan komme på 
tale i næste sæson  

e. Der er udarbejdet et regelsæt for udleje af joller der skal 
anvendes i kommende sæson. 

f. Mangler på joller som afhjælpes ved at låne fra andre joller er 
ikke tilladt. I stedet meldes skriftligt manglerne til den 
materielansvarlige. (Se regulativet for joller) 

2. NJ oplyste d.d. priser på leje af joller. Der er fortsat en enkelt jolletype 
der mangler fastsættelse af lejepris (NJ), og der ikke må foretages 
indkøb til ungdomsafdelingen uden best. Medvirken (NJ) 

3. Der er afholdt et møde med juniorer og trænere, hvor repræ. fra DSU 
Allan Borch Madsen og 20 sejlere deltog. Der fremkom herved en 



 

 

række forslag som udvalget kunne arbejde videre med sammen med 
forældrene: 

a. Der blev foreslået en opdeling i diplomsejlerskolen på tre 
niveauer: sæler, søløver og delfiner.  

b. Det blev foreslået at kikke på anskaffelse af ekstra FEVA-joller  
c. Det blev anbefalet at anvende VHF-radioer under træningen. 

(klubben har VHF-radioer) 
d. Aktivitetstrailer kan lånes af DS via nettet.  
e.  Det blev foreslået at der ved lån fra hinandens både bør være en 

forældrekontaktperson. Denne Kontaktperson udpeges senere 
(UM) 

  

• Sejlerskole 
 Der skal for 2012 betales forud, idet der er betalingsrestanter fra 2010. 

 

• Hjemmesiden 
1. Referatet fra september skal opføres (PW) 
2. Julebanko 7. december opføres på hjemmesiden (JR)  
3. Oplysninger op masteopmærkning (FP) 
4. Jens Viborg vedr. annonce endnu ikke kommet på hjemmesiden, der 

følges op på hjemmesiden (NJ) 
 

Ad 6: Eventuelt 

Aftaleformular til udlån/benyttelse af Skive Sejlklubs lokaler. Udkast til 
aftaleformular for udlån/benyttelse af lokaler behandler bestyrelsen på 
mødet i januar 2012 for endelig fremlæggelse på generalforsamlingen i 
marts.. 

  

Ad 7: Næste møde 

Fælles udvalgs- og best. julemøde torsdag den 8. december kl. 1900. der 
indkaldes ved formanden (UM)  



 

 

 

Næste bestyrelsesmøde tirsdag 31. januar 2012 kl. 1730. Niels Jørgen 
medbringer lidt spise.  

 

 

 

Preben Wassmann 

  


