
 
 
 
 
Referat af bestyrelsesmøde den 8. maj 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 
 
 
 
Ad 1 – Godkendelse af referat: 
Der var ingen bemærkninger til referatet fra sidst. 
  
Ad 2 – Gennemgang af relevant korrespondance. 
Brev fra Skive Idrætssamvirke (SIS) hvor de inviterede til konference den 2. juni 2012. 
UM takker pænt nej, da vi har travlt med Skive Festival på denne dag.  
Tilbud om kursus i førstehjælp – hænges på opslagstavlen (et godt tilbud) 
Koordinationsmøde vedr. festival – NJH deltager.  
 
Brev fra DS vedr. kapsejladslicenser. 
Vi besluttede ikke at forny disse for så vidt angår optimistjollerne, idet vi ikke bruger dem. 
 
 
Ad 3 – Økonomi, regnskab 
Sporadisk drøftelse vedrørende sponsorindtægter. 
Det blev besluttet at tage dette emne op på et senere møde efter Skive Festival. 
 
Drøftelse af faktura fra vedrørende service på Moland og ledsagebåd. 
Moland var efterhånden så nedslidt, at bestyrelsen fandt det på sin plads at bruge en del 
midler på, at få den gjort sikkerhedsmæssig og forsvarlig at benytte. 
 
Med hensyn til kontingent, er der stadig en del restancer. 
Faktura sendes til MC på telefon og rengøring. 
 
Ad 4 – betaling for legeplads 
Vi drøftede atter betaling af Skive Sejlklubs andel af udgift til etablering af legeplads, og 
det blev besluttet kun at betale kr. 25.000. 
 
Kontrakt med trænere er underskrevet og AD sørger for betaling. 



 
Ad 5 – Fællesmøde med SSH  
Vi har modtaget en skrivelse fra Flemming Klug, der er ny formand for SSH, hvor han 
opfordrer til positivt samarbejde og foreslår et eller flere fælles møder. 
 
UM vender tilbage til Flemming med et brev, hvor vi meddeler, at vi er meget positive 
overfor det fortsatte samarbejde og at vi finer det særdeles godt med afholdelse af 
fællesmøder.   
 
Ad 6 – Skive Festival 
Frysecontainer er bestilt. 
Vagt som tidligere år. 
UM har aftalt, at vi i år skal have betaling fra alle, der har lov at bruge SSH’s arealer under 
festivalen. Har allerede aftalen i hus med Stårup Håndbryg og de to unge med aktiviteten 
på vandet.    
Da det ikke lykkedes at finde to personer, der ville overtage jobbet efter Henrik Neve og 
Mogens Albæk, må bestyrelsen i fællesskab klare dette. 
 
Ad 7 – Nyt fra udvalgene: 
 
Kapsejlads 
Pt. 16 både tilmeldt aftensejlads.  
Hjemmeside opdateret med Trangmanden rundt mv.  
 
Arrangementer 
JR oplyste, at der bliver arrangeret fællestur i forbindelse med Skt. Hans, der i år falder på 
en lørdag. En lidt anderledes tur der først går til Grønningøre, hvorefter vi sejler tilbage til 
Bådsgård Vig, hvor vi skal overnatte og se bål. 
 
 
Klubhus 
Kloak problemet i tøse omklædningen er nu udbedret – nu bedre lugt. 
 
Vinterliggeplads 
Gl. vogne og stativer skæres op og sælges som gammelt jern.  
 
Materiel 
Dommerbåd er renoveret. 
 
Ungdom: 
I forbindelse med Maritim dag har vi lånt DS’ Aktivitetstrailer fra TORM 
Værdi af jolle ”flåden” er sat for højt, hvilet udløser en meget høj præmie til Codan 
Forsikring.  
UM og NJH sørger for en værdiansættelse, der reelt svarer til værdien, hvorefter vi vil 
opnå en betydelig besparelse forsikringer. 
UM tager kontakt til TRYG for at forhøre, om vi kan tegne separat brand forsikring for de 
både der ikke bliver brugt.  
 



 
Sejlerskole 
Intet nyt. 
 
Hjemmeside. 
Intet nyt 
 
Ad 8 - Eventuelt 
 
De private joller, der står på flisearealet uden for ungdomsafdelingen skal flyttes. 
I første omgang sættes en seddel på, hvor vi opfordrer til at ejerne selv klarer dette. 
 
 
Ad 7 – Fastsættelse af næste møde. 
Mandag den 14. maj afholdes der møde vedr. Skive Festival, hvor Henrik Neve og 
Mogens Albæk vil deltage. 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 11. juni kl. 17.00.   
Lars Husted sørger for mad.  
   
      
Referent  
Jytte Ransborg 
 
 
 
  
 
 
 
 


