
Skive Sejlklub 
Referat fra bestyrelsesmøde 11. juni 2012. 

 
 
Tid: Tirsdag den 11. juni 2012 kl. 1700 
Sted: Klubhus 
Deltagere:  Fra Bestyrelsen deltog: 

Ulrich Maagaard (UM), Preben Wassmann (PW), (NJH), Jytte Ransborg 
(JR). Flemming, Lars Husted (LH), Anna Dolberg (AD), Jan Gudiksen 
(JG) 

 
Der var modtaget afbud fra  
Niels Jørgen Hedevang (NJH) 
 

Bilag: Erindringsliste 
 
Dagsordenen var udsendt 10. juni 2012 

 
1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde  
2. Gennemgang af korrespondance. 
3. økonomi-, regnskab og budget. 
4. Erfaringer fra festival 
5. Nyt fra udvalgene: 

a. Kapsejlads 
b. Tursejlads 
c. Arrangementer 
d. Klubhus 
e. Vinterliggeplads 
f. Materiel 
g. Ungdomsudvalget 
h. Sejlerskolen 
i. Hjemmesiden 

6. Eventuelt 
a. Udveksling af referater 

7. Næste bestyrelsesmøde 
 

Ad 1: Godkendelse af referat 
Referatet blev godkendt. 
 
Ad 2: Gennemgang af korrespondance. 



a. Udvidet brandforsikringer til alle joller der nu forsikret forsvarligt. 
b. Diverse korrespondancer vedr. økonomi gennemgået  
c. Indkaldelse vedr. evaluering af Skive Festival i festivalkommiteen 
d. Skt. Hans fest indbydelse fra Værftet. 
e. Referat af møde med Skive Kommune (Maritime Drømme) 

vedrørende udvikling af havneområdet. Der er planlagt en møderække 
i en styregruppe hvor Jytte deltager som repræsentant for beboerne på 
havnen. Flemming Klug deltager fra SSH. 1. møde i styregruppen er 
planlagt til den 20. august i Sejlklubben. 
 

Ad 3: Økonomi- regnskab og budget. 
a. Anna havde bogført fra kontingentindbetalinger der mangler fortsat 

nogle restanter.  
b. Resultatet fra Skive Festival er endnu ikke fuldt opgjort men resultatet 

er tilfredsstillende. 
c. Klubbens halvårsregnskab (balance) der udviser et tilfredsstillende 

resultat. 
 

Ad 4: Erfaringer fra Skive Festival 
a. Alle erfaringer opføres løbende i bilaget: Erindringsliste. 

 
Ad 5: Nyt fra udvalgene 
• Kapsejlere 

a. Intet nyt, der planlægges på Hancock Cup. Formanden ønsker 
forbedret samarbejde med de andre sejlklubber i nærområdet 
m.h.p. på ekstern deltagelse i Hancock cup (LH). 

b. Forespørgsel kapsejladsstævne laserjolle (rangliste) udlejning af 
joller (NJH) lørdag 23. juni. 

 
• Tursejlads 

a. Skt. Hans er der planlagt tursejlads, med overnatning. Der 
produceres en flyer der omdeles og lægges i havnens både. (JR) 
og (PW) 

 
• Arrangementer 

Formanden ønsker der etableres endnu en tursejlads i efteråret, 
udover de allerede planlagte arrangementer. 
 

• Klubhus 
a. Formanden har indkaldt Ib Sohn til møde vedr. vedligeholdelse af 

klubhus. Ib Sohn har indledningsvis svaret pr mail.  



b. Formanden og NJH har gennemgået klubhuset og klublokaler for 
nødvendig vedligeholdelse samt lysautomatik. Komfur, gulvhaner, 
køleskab er trængende. Ligeledes udsugning i klubhus for 
begrænset og bør ombygges. Der foreligger overslag på ombygning 
af udsugning i bad- og omklædningsrum der skal til Skive 
Kommune. 

c. Der tages stilling til hvorledes alle vedligeholdelsesarbejder i 
klubben skal fortsættes. Formanden kontakter Ib Sohn m.h.p en 
afklaring af forholdet (UM). 

 
• Vinterliggeplads 

a. Vinterliggepladser afkrævning af el. for jan – jun 2012. 
foreligger. Anna udsender opkrævninger for leje af pladser. 
(AD) 

b. Poul Nielsens bådehus skal ryddes (LH)  
 

• Materiel 
Ledsagebåde bør efterses (NJH)  
 

• Ungdomsudvalget 
a. Besøg af DS. Vi udfører de rigtige tiltag. Koldt forår 

skønnes at holde juniorer væk. Der bør iværksættes et 
ekstra tiltag for at fastholde og hverve nye medlemmer 
(JG). Anna optimerer med henblik på at indkræve 
lejeudgifterne for joller (AD). 

b. Forslaget vedr. opbygning af opholdsareal for unge sejlere 
planlægges (JG) 

c. Sundsstævne deltager SSJ jouniorer. 
d. Fin tilgang af unge sejlere til klubben 

 
• Sejlerskole 

I.a.b. 
 

• Hjemmesiden 
    Nye tilmeldingsmuligheder for spisning til arrangementer.  

 
 

Ad 6: Eventuelt 
Efter bestyrelsens godkendelse optages referaterne straks på hjemmesiden 
(PW) og (JG)  
 



Ad 7: Næste møde 
Tirsdag 14. august kl. 1700 
Behandling af sponsorater kræver et særligt møde 
Jan medbringer spiseligt 
 
 
 
Preben Wassmann 


