
Skive Sejlklub 
Referat fra bestyrelsesmøde 4. marts 2014. 

 
 
Tid: Tirsdag den 4. marts 2014 
Sted: Klubhus 
Deltagere:     Fra Bestyrelsen deltog: 

Ulrich Maagaard (UM),  Henrik Mogensen (HM),  Niels Jørgen Hedevang,  Henrik 
Damsgaard (HD) Jytte Ransborg (JR)  

 
Der var modtaget afbud fra  
Preben Wassmann 
Jan Gudiksen 
 
 
 
Dagsordenen:  

 
1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde  
2. Gennemgang af korrespondance. 
3. Punkter til behandling på mødet 

a. Generalforsamling 2014 
4. Økonomi, regnskab og budget: 

b. Økonomisk status 
c. Orientering om kontingent indbetaling - status 

5. Nyt fra udvalgene 
d. Kapsejlads 
e. Tursejlads 
f. Arrangementer 
g. Ungdom 
h. Klubhus 
i. Vinterliggeplads 
j. Hjemmesiden 

6. Eventuelt 
7. Næste bestyrelsesmøde 

 
Ad 1: Godkendelse af referat 
 
Referatet af mødet den 18. februar 2014 blev godkendt. 
 
Ad 2: Gennemgang af korrespondance. 
 
Modtaget allonge til brugsret for jollegarage. Træder i kraft den 1/1 2015. 
Da der stadig er flere mangler der endnu ikke er udbedret, kan vi ikke godkende denne 
allonge, før disse mangler er bragt i orden. UM skriver til Skive Kommune. 
 
Vi har modtaget indkaldelse til generalforsamling i Dansk Sejlunion den 28/3 2014. 
Generalforsamlingen afholdes på Bygholm Parkhotel i Horses. Vi tilmelder 1 person.   
 



Indbydelse fra Maritim Center, der i lighed med tidligere år vil afholde regelkursus den 
23. april i Skive Sejlklubs lokaler (dette sættes på hjemmesiden)   
  
 
Ad 3: Punkter til behandling på mødet 
 
a) Generalforsamling: 

 
UM havde udarbejdet ”køreplan” til dirigenten. (Gitte Søgaard vil blive foreslået af 
bestyrelsen) 
 
Punkterne til dagsordenen blev gennemgået. 
De fleste udvalgsmedlemmer er nu fundet. 
Bestyrelsen vil foreslå en stigning af kontingent til kr. 625,00 og en stigning af prisen for 
at stå på vinterliggepladsen, hvor bestyrelsen foreslår kr. 500,00. 
 
 
Ad 4 – Økonomi, regnskab og budget 
 
a) Økonomi tilfredsstillende. 
 
b) Kontingentbetaling forløber tilfredsstillende. De fleste har betalt med det nye system 

via hjemmesiden med dankort.  HM forventer at de sidste vil indbetale i nær fremtid.  
Medlems status når alle har betalt er 235.     

 
 
Ad 5: Nyt fra udvalgene: 
 
Kapsejlads: 
 
NJH deltog i kredsmødet den 25/2 2014.  
”Raketten” med årets sejladser er nu klar og vil blive lagt på hjemmesiden. 
  
Referat af mødet om sejlsportsliga den 19. februar 2014 blev godkendt.   
 
  
Arrangement: 
Der var ingen indlæg under dette punkt. 
  
 
Ungdom: 
 
Der er fundet ny træner til nybegynderne 
Træning for nybegyndere bliver tirsdag aften. 
 
 
Klubhus: 
 
John Stephansen og Ib Sohn har sagt ja til at indgå i et udvalg, der har til opgave at få 



klubhuset godkendt til overtagelse pr. 31/12 2014. 
 
Vinterliggeplads. 
Der var intet under dette punkt.  
.  
 
Hjemmesiden:   
Der var intet under dette punkt – Jan var fraværende.   

 
 
 

Ad 6: Eventuelt 
 
Vi bør overveje, at vi i løbet af 2014 skal have ændret klubbens vedtægter. 
I den forbindelse bør vi lægge op til en drøftelse af ”familiemedlemskab” 
 
Evt. arbejdsdag den 26. april 2014 kl.09.00. 
  
Ad 7: Næste møde 
 
Generalforsamlingen den 19. marts 2014 
 
 
 
Jytte Ransborg 


