
Skive Sejlklub 
Referat fra bestyrelsesmøde 25. september 2012. 

 
 
Tid: Tirsdag den 25. september 2012 kl. 1700 
Sted: Klubhus 
Deltagere:  Fra Bestyrelsen deltog: 

Ulrich Maagaard (UM),  Anna Dolberg (AD),  Niels Jørgen Hedevang 
(NJH) Jytte Ransborg (JR)  
Per Bonnevie deltog i mødet omkring budget og økonomi.  

 
Der var modtaget afbud fra  
Preben Wassmann 
Lars Husted 
Jan Gudiksen 
 
 
Dagsordenen:  

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

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

5. Eventuelt 
6. Næste bestyrelsesmøde 

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



a. Anmodning fra Twiglight TV (lokal TV station for  Midt- og 
Vestjylland) om medlemskab. UM havde tidligere sendt skrivelsen 
rundt til bestyrelsen, og der var flertal for at prøve et medlemskab   

b. Anmodning fra Skive Kommune - Ungdommens  
uddannelsesvejledning, om lån af klubhus hver anden onsdag fra 14.00 
til 17.00 i forbindelse med  en netværksgruppe for sårbare unge. 
Bestyrelsen udbad sig mere information, for at kunne tage stilling til 
udlån hertil.  

c. Som opfølgning på projekt frivillig, deltog UM som repræsentant for 
Skive Sejlklub i et møde med de unge. Der var meget ringe respons fra 
de unge.    
 

Ad 3: Økonomi- regnskab og budget 
a. Per Bonnevie var til stede og fremlagde balance pr. 20/9 2012, der 

blev gennemgået punkt for punkt og sammenlignet med budgettet. 
Trods nedsættelse af kontingentet og lidt mindre overskud ved Skive 
Festival, udviste balancen et overskud, hvilket bestyrelsen udtrykte 
tilfredshed med.   

b. Spørgsmålet om ½ års kontingent ved indmeldelse midt på sæsonen, 
blev ikke drøftet, hvorfor det må tages op senere. 

c. UM havde udarbejdet hovedsponsoraftale med Sparbank, hvilket blev 
godkendt. Aftalen løber pt. kun til 31/7 2013 med mulighed for 
forlængelse. UM sørger for fornødne dokumenter og underskrifter.   

 
Ad 4: Nyt fra udvalgene 
• Kapsejlads  

a. Idet Lars (LH) ikke var til stede, blev dette punkt ikke drøftet.   
 
 

b. Støtte til juniorsejlere. 
Bestyrelsen drøftede dette. SS har ikke tidligere ydet tilskud til 
deltagelse i stævner, og det er bestyrelsens opfattelse, at SS ikke 
har til opgave at yde personlige tilskud i forbindelse med sejlernes 
deltagelse i stævner i såvel indland som udland.      

 
 

c. Spørgsmål om evt. køb af yderligere Feva joller udsættes, idet vi 
pt. har lånt 2 joller af DS.   Såfremt TORM igen kommer med 
favorable tilbud til foråret, tages situationen op til fornyet 
overvejelse.     
 



• Tursejlads 
Intet at bemærke 

• Arrangementer 
a. JR har aftalt med Niels Mortensen fra byhistorisk arkiv, at han 

kommer den 27. februar og viser film fra gamle dage ved havn og 
strand. Vi overvejer at invitere interesserede fra Skive By. Mere 
herom, når vi nærmer os tidspunktet.   

b.  JR har også kontakt til Peter Wolsing fra DS i forbindelse med et 
arrangement til foråret ”Få mere vind i sejlene” JR tager kontakt 
til øvrige klubber i området, for at høre om de vil være med.    

c. Julebanko skal annonceres i god tid.  
 

• Klubhus 
a. NJH kunne meddele, at der er foretaget alm. småreparationer. 
b. Såfremt der ikke bliver vintertræning for ungdommen, skal 

baderummene mv. låses af for vinteren, idet der således ikke skal 
foretages rengøring. 

c. Rengøring af klubhus ændres til 1 gang hver måned i 
vinterhalvåret.   

 
 
   

• Vinterliggeplads 
a. Gl. stativer er nu fjernet fra arealet foran JR. . 
b. Der bør foretages en gennemgang af pladsen sammen med Kurt 

Jensen, idet der står for mange både på land. For at kunne stå på 
land om sommeren, skal der være indgået en aftale med Kurt 
Jensen eller bestyrelsen.  

c. Der tages kontakt til Lars Klok med henblik på renovering af hus til 
dommerbåd. Huset rummer pt. materiale tilhørende Lars Klok.   

 
• Materiel 

I.a.b. 
 

• Ungdomsudvalget 
 a. Spar Bank Cup  6. – 7. oktober.  Der er pt. kun få tilmeldte.   
    

   
 

• Sejlerskole 
I.a.b. 



 
• Hjemmesiden 

I.a.b.   
 

Ad 6: Eventuelt 
På næste møde optages flg. Punkter til behandling: 
3. Forhold vedr. kontrakt og betaling af Søren Johnsen. 
Oprydning i bestyrelseslokalet.  
 
Ad 7: Næste møde 
Tirsdag 30. oktober 2012 kl. 1700, Lars medbringer lidt spiseligt. 
 
 
 
Jytte Ransborg 


