
Skive Sejlklub 

Referat fra 1. bestyrelsesmøde 2012. 
 

 
Tid: Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 1730 
Sted: Klubhus 
Deltagere:  Fra Bestyrelsen deltog: 

Ulrich Maagaard (UM), Næstf. Lars Husted (LH), Preben Wassmann 
(PW), Niels Jørgen Hedevang (NJH), Jytte Ransborg (JR). Flemming 
Petersen (FP), Kasserer Anna Dolberg (AD) 
 
Der var modtaget afbud fra  
Best. Suppl. Hanne Jørgensen (HJ) og Webradaktør Ulrich Predelli (UP), 
Best. Suppl. Jan Gudiksen (JG). 
 
Bilag:  Referat fra mødet i ungdomsudvalget. 
 
Dagsordenen var udsendt medio januar 2012. 

 
• Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet nr. 6. og 7. 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. 



• Skive Sejlklub Hyldning af sportsfolk ved lederfest fredag 9. marts 
2012 kl. 1830 her er indstillet de to brødre Toft og Søren Koitzsch 
(NJH, AD, PW og evt. JG deltager) 

• Skade på elmast - vinterliggeplads afventer accept fra Codan, vedr. 
Jens Madsens båd Piona væltede i stormen december 2011. 

• Medlemsregistrering  

• DSU bestyrelsesmedlemmer fra Skive Sejlklub. Ingen opstiller fra 
SSJ. 

• Indkaldelse til Skive Idrætssamvirke (14. marts) afklares på næste 
møde 

• Pantanius forsikring vedr. dommerbåd Moland og vore 
gummibåde. Pantanius erhvervsforsikring (inventar) 

 
Ad 3: Økonomi- regnskab og budget. 

• Regnskabsudkast foreligger med et tilfredsstillende resultat 2011. 

• Regnskabsmøde indkaldes ved AD (uge 8) tirsdag 21. februar kl. 
1700. 

• AD oplyste bestyrelsen om restancer. 
 

Ad 4: Status i strategierne 
Strategiudvalget anmodede om udsættelse af strategimøderne, hvorefter 
bestyrelsen blev enige om at udsætte strategimøderne med den eksterne 
konsulent Lillian Hundal, idet der ønskes en bredere udbygning af 
grundlaget for klubbens arbejde med missioner, visioner og den endelige 
strategi for klubben (JR, LH og JG) 
 
Ad 5: Nyt fra udvalgene 
• Kapsejlere 

1. Datoer for kapsejladser er udarbejdet og de udgives af 
Limfjordskredsen snarest efter mødet 31. januar, hvor klubbens 
eget udvalg udarbejder sæsonen aktiviteter (LH) 

2. Dommerbåd  Moland er under udbedring og Lars fremlagde 
status. Dommerbådens besætning blev omtalt for 2012. Værftet 
skal også udbedre dele af bådens skrog. Bådens reklamer blev kort 
omtalt men skal senere behandles og besluttes (UM) 

3. Hancock-sejladsen og stævnets udformning og gennemførelse 
blev kort omtalt. 

 
• Tursejlads 



Bestyrelsen vil behandle emnet nøjere i 2012 m.h.p. at udvide 
interessen for ture og aktiviteter. I givet fald opfordres enkelte 
tursejlere til at forestå turer i 2012 (JR) 

 
• Arrangementer 

Der arbejdes fortsat med planlægning for arr. 2012 (JR) 
 

• Klubhus 
1. Ny fryser er anskaffet til arr. udvalgets indkøb. 
2. Ib Sohn indkaldes til næste bestyrelsesmøde m.h.p. at konsultere 

bestyrelsen vedr. klubhuset (UM). 
  

• Vinterliggeplads 
1. AD fremlagde status vedr. vinteroplægning og pladsens 

strømforbrug. 
2. Legeplads etableres ved SSH som tovholder. Placering og 

finansiering fremgår senere. 
 

• Materiel 
Intet bemærkes til referatet denne gang. 
 

• Ungdomsudvalget 
1. Jf. bilaget. 
2. Laserjoller og joller der p.t. ikke anvendes, oplægges på Moland 

(NJH). 
3. Der afholdes forældremøde d. 27. februar kl. 19.00 hvor ny 

ungdomsudvalgsformand skal findes/vælges. Udnævnes på 
generalforsamling marts 2012.     

4. Der planlægges et forældremøde m.h.p. at aftale sæsonens forhold 
vedr. sikkerhed, sejlads og andre praktiske forhold. Herunder 
voksenstøtte til træningsaftener (NJH) 

5. Der støttes fortsat med et mindre beløb til forplejning i 2012 
(AD). 

  
• Sejlerskole 

Deltagende og gennemførte elevantal blev oplyst med medfølgende 
restancer. Forholdet for sejlerskolen skal afklares således at det 
formelle grundlag er aftalt inden kurset opstartes i 2012 (AD) 

 
• Hjemmesiden 



1. Sejlerskolen fjernes pt. fra hjemmesiden indtil der er fundet 
træner/underviser. 

2. Aktivitetskalender sættes på hjemmeside snarest. 
 

Ad 6: Eventuelt 
1. Udvalgsformænd fremlægger beretning fra eget ressort på GF. 
2. Udlån af lokaler, formular skal færdiggøres. 
3.  Anvendelse af de grønne områder ved klubben bør behandles 
3.4.   

 
Ad 7: Næste møde 

1. 21. februar 2012 kl. 1700.  
2. Generalforsamling 21. marts kl. 1900 spisning kl. 1800 

indkaldelse ved formanden senest 14. dage før med dagsorden 
klargøres på mødet 21. februar. 

 
 
Preben medbringer lidt spise 
 
P.b.v. 
 
Preben Wassmann 


