
 

Skive Sejlklub 
Referat fra 3. bestyrelsesmøde 2012. 

 
 
Tid: Tirsdag den 13. marts 2012 kl. 1700 
Sted: Klubhus 
Deltagere:  Fra Bestyrelsen deltog: 

Ulrich Maagaard (UM), Preben Wassmann (PW), Niels Jørgen Hedevang 
(NJH), Anna Dolberg (AD), Best. Suppl. Jan Gudiksen (JG), Best. Medl. 
Jytte Ransborg (JR), Best. Medl. Flemming Petersen 
 
Desuden deltog Gitte Søgaard i sidste del af mødet vedr. GF 2012. 
 
Der var modtaget afbud fra: 
Best medl. Lars Husted (LH),  
 
Der er vist ikke modtaget afbud fra: 
Best. Suppl. Hanne Jørgensen (HJ) og Webradaktør Ulrich Predelli (UP)  
 
Dagsordenen var udsendt medio januar 2012. 

 
• Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 2, 2012. 
• Gennemgang af korrespondance. 
• økonomi-, regnskab og budget. 
• Generalforsamling 2012 (punktet blev flyttet til før evt.) 
• Nyt fra udvalgene: 

• Kapsejlads 
• Tursejlads 
• Arrangementer 
• Klubhus 
• Vinterliggeplads 
• Materiel 
• Ungdomsudvalget 
• Sejlerskolen 
• Hjemmesiden 

• Eventuelt 
• Næste bestyrelsesmøde 

 
Ad 1: Godkendelse af referat 



 

Referatet blev godkendt, med tilføjelser - bl.a. kontingent og vinterplads 
afgift. 
         
Ad 2: Gennemgang af korrespondance. 

 Skive Idrætssamvirke indkalder til ordinært 
repræsentantskabsmøde 28. marts 2012 kl. 1900. SSJ deltager med 
Jytte og Anne. 

 UM deltager i DS generalforsamling 2012.  
 

Ad 3: Økonomi- regnskab og budget. 
 Status vedr. kontingenter og restancer blev oplyst (AD) 
 Budget fra Ungdomsafdelingen blev efterlyst (JG) 
 Omkostninger til udlæg af turbøjer etc. skal aftales med Niels Sohn 

for 2012 (UM). 
 

Ad 4: Nyt fra udvalgene  
• Kapsejlere 

Aktivitetskalender er udarbejdet og er optaget på hjemmesiden (LH) 
 

• Tursejlads 
Lars Weber kontaktes vedr. tovholder/udvalgskontakt m.v. 

 
• Arrangementer 

1. Tidsmæssige sammenfald i arrangementer bør undgås. 
Kommunikationen omkring dette emne søges udbedret (alle). 

2. Susanne er udtrådt af udvalget. Det består af Arne, Jytte, John og 
Lars. 

 
• Klubhus 

1. Udlån af SSJ lokaler bør udføres med en enkel men stram 
procedure og udelukkende for at undgå restancer i 
betalingsforløbene. Beløbet på SSJ konto 5 dage før udlån 
godkendes primært ved tilbagemelding til låner. Her kan anvendes 
svar på email/sms til låner som en dokumentation og endelig 
godkendelse af lokalelånet (bekræftelse af at beløbet modtaget og 
lånet officielt godkendt). Der udleveres de af bestyrelsen 
godkendte lånebetingelser for SSJ lokaler (AD). 

2. Vinterbaderne VISKI har spurgt om lov til at benytte vore 
baderum for resten af sæsonen - slutter pr. 31/3-12, samt vort 
klublokale til et arrangement. Der træffes aftale om betaling. 
Tilladelse givet af UM. 



 

 
• Vinterliggeplads 

Der foretages oprydning på arbejdsdag - d. 14/4. Forhenværende 
bygning benyttet af Værftet (fyldt med div. bl.a. blå tromler). 
Afklaring med Værftet om fremtidig brug afklares ved UM. 
 

• Materiel 
SSJ gummibåd og dennes motor er sendt til reparation 
 

• Ungdomsudvalget 
1. Fremmødet på 1. klubdag var begrænset. 
2. Der er aftaler med tre ungdomstrænere i 2012 på lige vilkår 

(transport og godtgørelser) 
3. Der skal udarbejdes et budget 2012 og en folder for ungsomsafd. 

Og aftalte folder skal formuleres og uddeles (JG) 
4. Indretning af lokaler for ungdom afventer budgettet forud for 

behandling og beslutning i bestyrelsen (JG) 
 

• Sejlerskole 
Sejlerskolen bør fremgå af hjemmesiden og opslag i klubben så snart 
afklaringen foreligger om instruktører til skolen. 
 

• Hjemmesiden 
1. Opdateres vedr. best. Medlemmer og referater fra 2012. 
2. Vedtægter opdateret februar 2011 lægges på hjemmesiden.   
3. Sejlerskolen bør fremgå af hjemmesiden så snart afklaring 

foreligger om instruktører etc. (JG) 
 

Ad 5: Generalforsamling 2012 afholdes 21. marts. 
1. Best. foreslår Gitte Søgaard som dirigent ved generalforsamlingen 

2012. 
2. Bestyrelsens forslag til medlemmer, suppl. revisiorer for 2012 og 

udvalgsrepræsentanter blev aftalt. 
3. Der fremlægges en beretning fra respektive udvalg på GF. (gerne 

udvalgsformænd). 
 

Ad 6: Eventuelt 
1. Fælles arbejdsdag med Skive Søsportshavn klargøring og 

oprydning i havneområdet afsluttende med fællesspisning søges 
aftalt med Søsportshavnen til lørdag 14. april. 



 

2. Der blev fremlagt et forslag til en elitetræningskontrakt med Søren 
Johnsen for 2012 (senere rettet til 1. halvår 2012). Godkendes evt. 
på næste bestyrelsesmøde. 

 
Ad 7. Fastsættelse af dato for næste møder 

1. Dirigent og bestyrelsen mødes forud for GF den 21. marts kl. 
17.30. 

2. Møde med Henrik Neve og Mogens Albeck vedr. Skive Festival 
2012 afholdes tirsdag 20. marts kl. 1700. UM medbringer en 
dagsorden til mødet. 

 
P.b.v. 
 
 
 
Preben Wassmann 


