
Skive Sejlklub 

Referat fra 2. bestyrelsesmøde 2012. 
 

 
Tid: Tirsdag den 21. februar 2012 kl. 1700 
Sted: Klubhus 
Deltagere:  Fra Bestyrelsen deltog: 

Ulrich Maagaard (UM), Lars Husted (LH), Preben Wassmann (PW), 
Niels Jørgen Hedevang (NJH), Anna Dolberg (AD), Best. Suppl. Jan 
Gudiksen (JG) 
 
Desuden deltog Ib Sohn og Sejlklubbens Revisor Per Bonnevie 
 
Der var modtaget afbud fra  
Best. Suppl. Hanne Jørgensen (HJ) og Webradaktør Ulrich Predelli (UP), 
Best. Medl. Jytte Ransborg (JR), Best. Medl. Flemming Petersen 
 
Dagsordenen var udsendt medio januar 2012. 

 
• Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet nr. 1, 2012. 
• Gennemgang af korrespondance. 
• økonomi-, regnskab og budget. 
• Generalforsamling 2012 
• 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. 



• Banestyrelsen har sendt høringsbrev vedr. begrænsninger af 
gennemsejlingsfaget, jernbanebroen over Limfjorden 

• Skive Idrætssamvirke indkalder til ordinært 
repræsentantskabsmøde 28. marts 2012 kl. 1900. SSJ deltager ikke. 

• Per Risvang Århus sejlklub havde indkaldt til særligt rådsmøde 15. 
februar i Århus grundet kredsnedlæggelserne i Jylland. 

• Spar Bank A/S sponsor SSJ orienteringsmøde m.h.p. forlænge 
aftalen 2013 og 2014. Spar Bank har doneret for 2012. T-shirt, 
pokaler og støtte arrangementer (UM/LH)) 

• Legeplads skal betales af havnens intressanter og det skal afgøres 
hvad SSJ vil indbetale, der lægges op til en GF beslutning 2012. 
(UM) 
 

Ad 3: Økonomi- regnskab og budget. 
• Revisor Per Bonnevie gennemgik regnskabets resultat for 2011. 
• Noter udviser de detaljerede posteringer. 
• Regnskab 2012 blev gennemgået og budgetforslag 2012 blev 

udarbejdet . 
• Forslag om kontingent 2012 er på 550 kr. og vinterliggeplads på 

475 kr. 
 

Ad 4: Generalforsamling 2012 
• Indkaldelse udsendes 22. februar 2012. (UM) 

• GF afholdes 21. marts 2012 kl. 1900 i SSJ lokaler. (UM+) 

• Udvalgsformænd fremlægger beretning fra egne underudvalg  
• Gitte Søgaard foreslås af bestyrelsen som dirigent (UM) 

 
Ad 5: Nyt fra udvalgene  
• Kapsejlere 

Aktivitetskalender udarbejdet og optaget på hjemmesiden (LH) 
 

• Tursejlads 
Der skal tages initiativer til udvalgsarbejdet, der afventes en 
tovholder for udvalget (UM) 

 
• Arrangementer 

Der arbejdes fortsat med planlægning for arr. 2012 (JR), idet der er 
konstateret et sammenfald af arrangementer i SSJ lokaler 28. marts 
2012 Der er GF for Skive Søsportshavn og Garmin repræsentation. 
Det forsøges at flytte Garmin-mødet. I givet fald aflyses Garmin-
mødet denne sæson (Niels Sohn undersøger) 



 
 

• Klubhus 
I.a.b. 
   

• Vinterliggeplads 
I.a.b. 
 

• Materiel 
I.a.b. 
 

• Ungdomsudvalget 
1. Skive ungdom indkalder mandag den 27. februar kl. 1900 til 

forældredag/-møde. (JG) 
2. Ungdomsfolder der fortæller om sæsonen 2012 uddeles (JG) 

• Sejlerskole 
Instruktør skal findes, Jan Gudiksen og Kaj-Ove Christensen er emner 
sammen med Preben Wassmann der stiller sig til rådighed som 
hjælpeinstr. (JG)  
 

• Hjemmesiden 
1. Sejlerskolen bør fremgå af hjemmesiden så snart afklaring 

foreligger om instruktører etc. (JG) 
2. Arrangementer og sejladser 2012 skal optages snarest (JG) 
 

Ad 6: Eventuelt 
• Fælles arbejdsdag med Skive Søsportshavn klargøring og 

oprydning i havneområdet afsluttende med fællesspisning lørdag 
14. april alt. 21. april. 

• Regler for benyttelse af lokaler husorden betaling regelsæt 
• Maritim Center Skive, AOF, Søsporthavn, Skive Kommune holder 

møde og aftaler undervisning for sæsonen 2012. (NJH) 
 

Ad 7. Fastsættelse af dato for næste bestyrelsesmøde 
• Tirsdag 13. marts kl. 1700, Jytte medbringer lidt spiseligt 

 
 
P.b.v. 
 
Preben Wassmann 


