
Skive Sejlklub 
Referat fra bestyrelsesmøde 20. november 2012. 

 
 
Tid: Tirsdag den 20. november 2012 kl. 1700 
Sted: Klubhus 
Deltagere:  Fra Bestyrelsen deltog: 

Ulrich Maagaard (UM), Preben Wassmann (PW), Jytte Ransborg (JR), Anna 
Dolberg (AD), Niels Jørgen Hedevang (NJH) 
 
Som observatør deltog kommende kasserer (opstilles af bestyrelsen til valg på 
generalforsamlingen) Henrik Mogensen (HM) 

  
Afbud 
Lars Husted (LH), Jan Gudiksen (JG) 
 

Bilag: (Ingen opdateringer på lister) 
 
Dagsordenen var udsendt 18. november 2012 

 
1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde  
2. Gennemgang af korrespondance. 
3. økonomi-, regnskab og budget. 

a. Dato for generalforsamling 2012/13 med emner til bestyreslen 
b. IT-system til styring af klubbens medlemmer og –regnskab. 

4. Nyt fra udvalgene: 
a. Kapsejlads 
b. Tursejlads 
c. Arrangementer 
d. Klubhus 
e. Vinterliggeplads 
f. Materiel 
g. Ungdomsudvalget 
i. Hjemmesiden 

5. Eventuelt 
6. Næste bestyrelsesmøde 

 



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

a. Hovedsponsoraftale med Spar-Bank, (Nord) etableret og gældende 
frem til 31/7-2013. Navnet ændres i 2013 til SPAR BANK – NORD. 

b. Flemming Klug (Formanden for Skive Søsportshavnen) har i sit 
forlangende på prisen på en ny tørretumler indregnet moms. UM 
afklarer forholdet. 

c. Bådelauget af 1967 har foreslået en brugsretsaftale med Skive 
Sejlklub. 

d. Formanden redegjorde for enkelte emner fra Dansk Sejlunions 
konference 2012, herunder nogle merkantile forhold og forhold for 
ungdom (UM)  

 
Ad 3: Økonomi- regnskab og budget 

a. Kontrakt for 2012 og aflønning er afklaret med Søren Johnsen. 
b. Økonomisk- og medlemsstatus blev fremlagt. (AD). 

 
Ad 4: Emner til Behandling 

a. Datoen for Generalforsamling 2013 blev besluttet afholdt onsdag 
den 20. marts 2013 kl. 1900. UM udarbejder et udkast. 
Nye emner som bestyrelsesmedlemmer blev drøftet, idet foreløbig 
både Jytte Ransborg, Anna Dolberg er på valg og Lars Husted ikke 
ønsker at fortsætte i bestyrelsen. 

b. Bestyrelsen besluttede at indlede samarbejde med Conventus om nyt 
administrations system som 

 
Ad 5: Nyt fra udvalgene 
 
• Kapsejlere 

I.a.b. 
 

• Tursejlads 
I.a.b. 
 

• Arrangementer 
Der afholdes (som tidligere anført) julebanko onsdag 5. december jf. 



hjemmesiden. 
 

• Klubhus 
 Rengøring af klubhus reduceres. Baderum i ungdomsafdelingen lukkes 

hvis der ikke er vintertræning.   
 

• Vinterliggeplads 
 Kurt Jensen registrerer opstillede både og udarbejder liste til kassereren. 

 
• Materiel 
 Jollerne gennemgåes for evt. mangler og skader. Turbøjer er indsamlet. 
 Skur på vinterliggepladsen er som tidligere meddelt overtaget fra Værftet - 

større renovering forestår. Afventer forslag til renovering fra nabo. 
Løndahl. 
 

• Ungdomsudvalget 
Der er brug for en revision af ungdomstræningen på baggrund af 
indhøstede erfaringer og nye trænerforhold for den kommende sæson. 
Lars forventes at fortsætte som træner også i 2013. (HJH). 

 
• Hjemmesiden 
 I.a.b. 

  
Ad 6: Eventuelt 
I.a.b. 

 
Ad 7: Næste møde 
Tirsdag 15. januar 2013 kl. 1700 Preben medbringer lidt spiseligt. 
 
P.b.v. 
 
Preben Wassmann 
Sekretær 


