
Skive Sejlklub 
Referat fra bestyrelsesmøde 15. januar 2013 

 
 
Tid: Tirsdag den 15. januar 2013 kl. 1700 
Sted: Klubhus 
Deltagere:  Fra Bestyrelsen deltog: 

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

  
Bilag: (Ingen opdateringer på lister) 

 
Dagsordenen var udsendt 3. januar 2013: 
 
1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde  
2. Gennemgang af korrespondance. 
3. økonomi-, regnskab og budget. 
4. Generalforsamling 2013 
5. Nyt fra udvalgene: 

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

6. Eventuelt 
7. Næste bestyrelsesmøde 

 
 

Ad 1: Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde af 20. november 2012. 
 Referatet blev godkendt. 



Ad 2.  Gennemgang af korrespondance. 
1. Formanden havde modtaget en opfordring til at foretage en kontrol af 

forsikringerne fra Codan. 
2. Nyhedsbrev fra Skive Idrætssamvirke (SIS), der indeholder flere 

emner: 
o SIS søger nye bestyrelsesmedlemmer med indstillingsfrist 

21/2-2013.  
o SIS afholder repr. skabsmøde 21/3-2013. 
o Der afholdes en lederfest 8. marts 2013, med indstillingsfrist 7. 

januar 2013 (Skive Sejlklub har ingen mestre at hylde i 2013) 
o Der oprettes Sportscollege på Skive Handelsskole i 2013. 
o 10. januar har der være gennemført et foredrag om anabolske 

steroider arrangeret af SAM og BK Limfjord.  
3. DS opfordrer til medlemsregistrering og at der opdateres i 2013.  

Sejlklubben har 239 medlemmer ved udg. 2012. 
4. Jan orienterede om duelighedsklubben, der nu har bestået i 10 år, og 

hvor man pr. Internettet kan opnå læring af de teoretiske dele via et link 
til maritimsidens hjemmeside, der har oprettet et gratis on-line kursus. 
AOF opretter kun kurser, hvis der er mindst 10 – 12 deltagere. Der skal 
foretages en høring i klubben. 

5. Generalforsamling I Limfjordskredsen – Lars foretager koordinering af 
stævner og aktiviteter i Limfjordsområdet (LH). 

Ad. 3:  Økonomi-, regnskab og budget. 
Regnskabet er opgjort for 2012.  
Revisorgennemgang mangler stadig.  
Revisor deltager og gennemgår et færdigt årsregnskab på næste 
bestyrelsesmøde med en fremlæggelse af årsregnskabet 2012 jf. 
vedtægterne. 
 

Ad 4:  Generalforsamling 2013 (GF). 
 Af holdes 20. marts med indkaldelse der er udfærdiget af 

formanden. Udvalgsområder fremlægger beretning fra egne 
underudvalg.  



 Kontingentet vil på baggrund af forventningerne til 2013 blive 
foreslået til 600 kr. – og 475 kr. fastholdes for vinterliggepladsen. 

 Kassere Anna afgår og som ny kasserer foreslås Henrik Mogensen. 
 Som sædvanlig vil der være spisning inden generalforsamling, 

tilmelding medsendes indkaldelsen til GF 
 Sponsorudvalg skal oprettes og der ønskes forslag til 

udvalgsmedlemmer. 
  

Ad. 5:  Nyt fra udvalgene: 
a. Kapsejlads 

Datoer for kapsejlads og kalender 2013, vil blive udarbejdet (LH).  
 

b. Tursejlads 
I.a.b. 
 

c. Arrangementer 
 Niels Mortensen afholder et foredrag den 28. februar om 

Skive Havns historie. 
 Der planlægges informationsaften med orienteringer om nye 

Sejlsportsregler. 
 Der opfordres til deltagelse i Projekt ”bli en bedre sejler” ved 

Peter Wollsing (JR) (se opslagstavlen) 
 28. feb. Er der i forbindelse med Fredericia Bådeudstilling 

også et møde i DS, hvor der vil blive mulighed for hilse på DS 
nye Generalsekretær og DS Formand. 

 
d. Klubhus 

I.a.b. 
 

e. Vinterliggeplads 
1. Formanden fremviste og gennemgik brugsretsaftale for 

bådehuset. Bådehusets tilstand er kritisk og bestyrelsen 
besluttede at det snarest og også af sikkerhedsmæssige årsager 
fjernes/afvikles.  

2. Herudover fremviste formanden en ombygningsplan for 
bådehusene, hvilken der arbejdes videre med. Bestyrelsen vil 
tage stilling til dette senere, idet en afklaring omkring afståelser 



af de jordarealer klubben har rådighed over, og andre dele af 
byggeprojektets, bør afklares forinden.  

 
f. Materiel 

Joller er gennemgået og alle mangler og fejl er opgjort. 
 

g. Ungdomsudvalget 
Møde 8. januar Søren Johnsen fortsætter som træner i 2013. 
  

h. Hjemmesiden 
2013 aktiviteter skal optages herunder også klubbens arrangementer 
i 2013. 
 

Ad 6:  Eventuelt 
Nyt IT-styringssytem for klubben. Henrik mødes med Convensus 17. 
januar. 
 
Medlemsbrev skal udsendes til alle vedr. betaling af kontingent 2013. 
(AD/NJH). Udsendes sammen med indkaldelsen til GF. 
 
LH deltog i et møde vedr. det omtalte Sports College på Skive 
Handelsskole. Klubbens aktionerer ikke yderligere, idet henvendelser 
foregår via DS. 
 

Ad 7.  Næste bestyrelsesmøde 
Tirsdag 5. marts kl.1700 Niels Jørgen medbringer lidt spiseligt. 
20. marts afholdes Generalforsamling, og det konstituerende møde er 
planlagt til tirsdag 2. april. 
 

 

 


