
 
 

 
 
 
 
Referat af bestyrelsesmøde den 10. april 2012 
 
Tilstede var: 
Ulrich Maagaard  UM 
Anna Dolberg AD 
Niels Jørgen Hedevang NJH 
Jan Gudiksen JG 
Jytte Ransborg JR 
 
Afbud: 
Preben Wassmann PW 
Lars Husted LH 
 
 
Mødet startede med at konstituere bestyrelsen: 
 
Ulrich Maagaard – formand (valgt direkte) 
Lars Husted – næstformand (bestyrelsesrepræsentant i kapsejladsudvalg) 
Anna Dolberg – kasserer 
Preben Wassmann – sekretær 
Niels Jørgen Hedevang – bestyrelsesmedlem (bestyrelsesrepræsentant i ungdomsudvalg) 
Jan Gudiksen – bestyrelsesmedlem (Ungdom) 
Jytte Ransborg – bestyrelsesmedlem (bestyrelsesrepræsentant i arrangementsudvalg) 
 

1. suppleant – Lars Weber 
2.  suppleant – Kurt Jensen (han er samtidig vinterliggepladsmand)  

 
Ad 1 – Godkendelse af referat: 
Der var ingen bemærkninger til referatet fra sidst eller til referatet af den ordinære 
generalforsamling. 
 
Ad 2 – Gennemgang af relevant korrespondance. 
Brev fra VISKI – en tak for lån af lokaler og muligvis et håb om evt. fremtidig samarbejde. 
Vi afventer udspil fra VISKI. 
UM refererede kort fra Dansk Sejlunions generalforsamling. Kontingent til DS fik en lille 
stigning, således vi nu betaler kr. 96,00 pr. medlem. 
 
Ad 3 – Økonomi, regnskab 
AD rykkede for underskrift at trænerkontrakter. 
 
Kontrakt med SJ vedrørende ”Elitesejler projektet underskrives først, når SJ har 
tilmeldinger i hus.  
Betaling for deltagelse i ”Elitesejler projektet”  for ikke medlemmer af SS er Skive Sejlklub 
uvedkommende (SJ står selv for den del) 



 
 

 
AD har rykket for vinterpladsleje.  
 
Med hensyn til kontingent, er der stadig en del af de unge, der ikke har betalt. Der 
udsendes rykkere. 
 
Økonomi ellers tilfredsstillende.  
 
AD fremlagde en liste fra Codan Forsikring og det blev besluttet, at NJH og JG Skal 
gennemgå listen for evt. ændringer, idet en del af optimistjollerne ikke behøver være 
kaskoforsikret. (der undersøges, hvordan vi er forsikret ved brand i jollegarage)  
 
Der sendes opkrævning til MC for andel af telefon og rengøring ved brug af kontor.  
 
UM vil drøfte størrelsen af betaling for legeplads med SSH. Vi er stadig af den opfattelse, 
at beløbet for SS er for stort, idet SSH også skal betale en stor del, hvilket betyder mange 
kommer til at betale ”to gange” 
 
Med hensyn til sejlerskole er der kontakt til to personer, der muligvis vil overtage 
undervisningen. Vi får nærmere besked. 
Det bør indføres,  at såfremt vejret ikke tillader undervisning på vandet, så kan der 
undervises i klubhuset.  
 
Ad 4 – Generlforsamling 2012 
Meget fin fremmøde – både til spisningen og især til generalforsamlingen.   
Generalforsamlingen forløb efter bestyrelsens mening lidt for ”stille” Savner lidt mere 
deltagelse og engagement fra medlemmerne.  Svært at skaffe frivillige til at hjælpe. 
SS ser frem til et godt samarbejde med den nye bestyrelse i SSH.  
 
Ad 5 – Nyt fra udvalgene. 
Vinterliggeplads – Værftet har endnu ikke udbedret den lysmast, der led skade under 
stormen i efteråret.  
Materiel – Klubbens materiel gennemgås inden sæsonen.  
Ungdom – pga. det kolde vejr, er der pt. kun 6 unge tilmeldt træningen hver mandag.  
 
Ad 6 – Eventuelt 
Arbejdsdag 14. april.  Starter med morgenkaffe kl. 09.00 og slutter med frokost kl. ca. 
13.00 
Vi samarbejder som sædvanligt med SSH herom. 
 
 
Ad 7 – Fastsættelse af næste møde. 
Tirsdag den 8. maj kl. 17.00 og mon ikke UM medbringer noget spiseligt denne gang.  
 
      
Referent  
Jytte Ransborg 
 



 
 

 
 
  
 
 
 
 


