
 

Skive Sejlklub 
Referat fra 7. (ekstra) julebestyrelsesmøde 2011. 

 
 
Tid: Torsdag den 8. december 2011 kl. 1730 
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).  
 
Best. Supl. Jan Gudiksen (JG) deltog i sidste halvdel af mødet. 
 
Formanden havde indkaldt til dette ekstraordinære møde ved mail af 30. 
november, uden forudgående dagsorden. 
 
Mødet blev afholdt forud for en mindre juleafslutning kl. 1900. (se referatet 
for årets 6. møde i SSJ). Der var 22 tilmeldte og 21 deltagende og havde 
ikke modtaget framelding. Klubben trakterede med middag (Strandtangen) 
og kaffe og kage i klublokalerne,  
 
1. Gennemgang af korrespondance: 

a. Der er modtaget indbydelser til Dansk Idræts Forbund´s årsafslutning 
(UM) der afholdes Herning. 

b. Billetter til arrangementet Sportens Gallashow i Jydske Bankboxen 
7/1-2012 - frist for tilmelding 16/12-2011 

c. DS ønsker oplysninger fra SSJ til 100 år´s jubilæumsbog. (UM). Der 
kan forud herfor deltages i en logokonkurrence (se dog bladet 
SEJLER) 

d. Generalforsamling i DS afholdes 24 marts 2012. Forslag hertil skal 
tilgå DS senest 15. januar 2012. Emner til DS bestyrelse skal foreslås 
senest d.20/2-2012. 

e. En Sejlerbog udgivet af Freelance Blue Ocean Media kan tilbydes 
399 kr. leveres gennem SSJ. 

f. Mail fra Ib Sohn vedr. ventilationsanlæg i klubhus. 



 

g. Mail fra NJH vedr. reparationer på dommerbåden MOLAND. 

2. Økonomi- regnskab og budget. 

a. Restance fra sejlerskolen søges indkrævet. P.t. er der et betydeligt 
underskud og der iværksættes en enkelt incassosag (AD) 

b. Modtaget tilbud på næsten nye optimistjoller (brugt ved WM) Der 
indhentes tilbud på 4-6 stk. Budget skal tilgå via ungdomsudvalget 
(JG og NJH). Der skal søges sponsorstøtte til dette køb. (JG & NJH) 

c. Ungdomsafdelingen udarbejder budget for arrangementer i 2012. 

 
3. Status i strategierne. 

Der afholdes åben WORKSHOP den 4. februar fra kl. 0900 i egne 
klublokaler. Der opfordres til bred deltagelse. 
 

4. Nyt fra udvalgene. 

a. Klubhus 

Jf. brev fra Peter Svendsen Skive Kommunes Tekniske forvaltning til 
Ib Sohn ang. klubhusets ventilationsanlæg i juniorafdeling. Kontrol af 
kapaciteten skal afklares med kommunen (Ib Sohn og NJH). 
 

b. Materiel 

Der var ved mail fra NJH modtaget en liste over arbejder der ønskes 
iværksat på MOLAND. Lars aftaler arbejderne med diverse 
reparatører (Jens Viborg o.a.). Der iværksættes efter prioritering fra 
listen ved (LH). Betalinger for udførte arbejder aftales mellem 
formanden og næstformanden. MOLAND er opmaganiseret i bådhus 
nr. 11, velvilligt stillet til rådighed af Poul Nielsen. (LH – UM ) 
 

c. Ungdomsudvalget 
1 Udmeldelse af klubben er modtaget fra Jan Olesen der samtidig 

stopper som formand for Ungdomsudvalget. Ny formand skal 
findes ved fælles indsats. Senest forud for generalforsamlingen i 
2012. 



 

2 Tilmelding til ungdomstræneruddannelserne instruktør I ig II 
skal opgøres ved (JG) og der tilbagemeldes til best. (AD) snarest. 
(priser og endelig deltagelse (Christian, Pernille og Jan). 
 

d. Eventuelt 
SSJ planlægger Generalforsamling 21. marts 2012. 
 
P.b.v. 
 
 
 
 
Preben Wassmann 
 
 
 
 

 


