
Skive Sejlklub 
Referat fra bestyrelsesmøde 30. oktober 2012. 

 
 
Tid: Tirsdag den 30. oktober 2012 kl. 1700 
Sted: Klubhus 
Deltagere:  Fra Bestyrelsen deltog: 

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

 
Observatør som kommende kasserer (opstilles af bestyrelsen til valg på 
generalforsamlingen) Henrik Mogensen 
 

Bilag: (Ingen opdateringer på lister) 
 
Dagsordenen var udsendt 30. oktober 2012 

 
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 (udgår fremover) 
i. Hjemmesiden 

5. Eventuelt 
1 Forslag til ny Kasserer drøftes 
2 Opsamling af emner fra årets møder 

6. Næste bestyrelsesmøde 
 

Ad 1: Godkendelse af referat 



Referatet blev godkendt, med tilføjelse (der gives ikke gave/opmærksomhed 
til Ringkjøbing Sejlklubs 100 års jubilæum 17. nov. D.å.) (UM/AD) 
 
Ad 2: Gennemgang af korrespondance. 

a. Hovedsponsoraftale med Spar-Bank, (Nord) etableret og gældende 
frem til 31/7-2013. 

b. Sejlklubbens Klublokaler er lejet ud til Wind Surf. 
c. Træner- og Dommerkurser afholdes af i DS regi. SSJ betaler 

kursusgebyrer. Tilmeldinger til bestyrelsen imødeses og emnerne 
opslås på klubbens hjemmeside (JG/UM) 

d. Foreningspakken et administrations program stopper med udg. af 
2012. Der skal undersøges og besluttes for en ny fremtidig 
applikation og køb af samme. 

e. Der er indkommet en henvendelse fra kommunen. Der afholdes et 
møde 22. nov. (UM) med orientering om den nye Skive ordning. 

f. De skattefrie godtgørelsessatser til trænere og hjælpere er forhøjet. 
g. Der har været en forespørgsel vedr. støtte til klubbens medlemmer 

der træner i Ålborg Sejlklub om vinteren. Bestyrelsen besluttede 
ikke at yde tilskud til disse træningspas. 

h.  DS generalsekretær Dan Ibsen fratræder stillingen (se DS 
hjemmeside). 

i. Der er Udloddet 2000 biletter (se hjemmeside) til sportsgalla i 
Herning der afholde 5. januar 2013. 

j. Der gennemføres en kulturundersøgelse af kommunens samlede 
faciliteter. 

k. Lars Husted meddelte bestyrelsen at han af private 
arbejdsrelaterede grunde ikke genopstiller til bestyrelsen i 
2012. 

l. Jan Gudiksen meddelte (savner lidt klarere udmelding fra Jan) 
at han sammen med Pernille ikke er at finde som 
ungdomstræner til i næste sæson. Lars Skov og enkelte forældre 
er i første omgang udpeget som afløsere i hele trænergerningen. 

 
Ad 3: Økonomi- regnskab og budget 

a. Klubben/bestyrelsen har vedtaget at indmeldelse altid betyder helt 
kontingent (årskontingent) uanset indmeldelses tidspunkt. 

b. Fortsat restanter der snarest skal afklares for fremtidigt medlemskab 
(AD). 



c. Betaling for ødelagt tørretumbler afklares med Skive Søsportshavn 
(UM/AD). 
 

Ad 5: Nyt fra udvalgene 
• Kapsejlere 

a. Enkelte præmier er endnu ikke afhentet (LH). 
b. En hel del materiel på Dommerbåden og selve Dommerbåden skal 

repareres (Flagbøjer, VHF-radioer, startpistoler etc.) (LH/NJH). 
c. Våbentilladelser (Granvig/Sohn) skal fornyes i 2013 (LH/JG) 
 

• Tursejlads 
I.a.b. 
 

• Arrangementer 
Der afholdes julebanko onsdag 5. december jf. hjemmesiden. 
 

• Klubhus 
a. Udlån af klublokaler til Wind Surf den 23. november 2013. Kontrakt 

indgået. 
b. Der reduceres i rengøringen i vinterperioden (NJH). 

 
• Vinterliggeplads 

a. Der skal aftales og iværksættes vedligeholdelsesarbejder på klubbens 
bådhus. Brugsret for ældre bådhus er fuldt og helt overdraget til Skive 
Sejlklub.Tagkonstruktionen bør efterses og repareres m.h.p. 
hovedsagelig at opbevare dommerbåden under tag om vinteren. 
Optimistjoller o.a. der ikke bruges kan også opbevares her. En 
aktivitetsdag, hvor dette kan iværksættes planlægges senere 
(UM/NJH) 

 
• Materiel 

I.a.b. 
 

• Ungdomsudvalget 
a. Der skal planlægges for et DM i Europajolle 21- 23 SEP 2013. 
b. Jollemateriel skal opgøres/optælles og evt. reparationer iværksættes. 

c. Jolleleje og beløb skal afklares inden næste sæson. 
 



• Sejlerskole 
I.a.b. 

 
• Hjemmesiden 

Der optages: 
1 Julebanko 5. december 2012. 
2 Kurser i DS regi. 
3 Godkendte referater  

 
Ad 6: Eventuelt 
Ny kasserer Henrik Mogensen samt foreningens nye 
klubregnskabsmodul/applikation blev drøftet.  
Emnet er optaget på DS konference, hvor UM deltager. 
 
Ad 7: Næste møde 
Tirsdag 20. november kl. 1700 med efterfølgende julemiddag på Strandtangen 
kl. 1900. 
 
P.b.v. 
 
Preben Wassmann 
Sekretær 


