
Skive Sejlklub 
Referat fra bestyrelsesmøde 5. marts 2013. 

 
 
Tid: Tirsdag den 5. marts 2013 kl. 1700 
Sted: Klubhus 
Deltagere:  Fra Bestyrelsen deltog: 

Ulrich Maagaard (UM),  Anna Dolberg (AD),  Niels Jørgen Hedevang 
(NJH) Jan Gudiksen (JG) Lars Husted (LH) Jytte Ransborg (JR)  
Per Bonnevie deltog i mødet vedrørende gennemgang af regnskab.  

 
Der var modtaget afbud fra  
Preben Wassmann 
 
 
Dagsordenen:  

 
1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde  
2. Gennemgang af korrespondance. 
3. økonomi-, regnskab og budget. 
4. Generalforsamling 2013 
5. Ombygninger og nye etableringer på Vinterliggepladsen 
6. Betaling og køb af ny regnskabs- og medlemsteknologi 
7. Samarbejde og relationer til Skive Sportscollege  
8. Nyt fra udvalgene: 

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

9. Eventuelt 
10. Næste bestyrelsesmøde 

 
Ad 1: Godkendelse af referat 
Referatet blev godkendt. 
 



Ad 2: Gennemgang af korrespondance. 
a. Indkaldelse til generalforsamling i SSH. 
NJH deltager for SS  
Ellers ingen relevant korrespondance. 

 
 

Ad 3: Økonomi- regnskab og budget 
Per Bonnevie gennemgik regnskab og budget. 
Der var ingen særlige bemærkninger, hvorefter regnskabet er klar til 
fremlæggelse i klubhuset forinden generalforsamlingen. 
 
Per Bonnevie lovede at hjælpe med konvertering af poster 
(primoposteringer) i det nye regnskabssystem.    

 
 

Ad 4: Generalforsamling 2013 
Dagsorden for generalforsamling blev gennemgået. 
Der skal ses nærmere på ændring af vedtægterne i forhold til at indkalde 
til fremtidige generalforsamlinger via mail. (krævet dette en ændring af 
vedtægterne?) 
Der foreslås stigning af kontingent til kr. 600,00   
 
Gitte Søgaard har lovet at stille op til valgte som dirigent på 
generalforsamlingen. 
 
Ad 5: Ombygninger og nye etableringer på vinterliggepladsen. 
Sejlklubbens hus er nu tømt og afspærret, indtil beslutning om anvendelse 
foreligger. Der er fastsat møde herom. 
 
 
Ad 6: Betaling og køb af ny regnskabs- og medlemsteknologi 
Det nye system har indtil nu været meget tidskrævende, men det 
formodes, at systemet sandsynligvis kommer til at fungere godt. 
Henrik ……. Har været til stor hjælp.    
 
Ad 7: Samarbejde og relationer til Skive Sportscollege  
 
LH orienterede fra diverse møder på og med Handelsskolen. 
Vi er med, såfremt behovet opstår.  
Det vil være fint med et evt. samarbejde med Surfklubben. 
Vi skal have udpeget en kontaktperson i klubben/ Handelsskolen. 



 
Ad 8: Nyt fra udvalgene  
 
• Kapsejlads  

a. LH fik ros for den udsendte kalender. Meget anvendelig.    
 

 
• Tursejlads 

Intet at bemærke 
• Arrangementer 

a. JR har fået aftale i hus med Peter Wolsing fra DS til en 
motiverende peptalk.  Er fastsat til den 8. april 2013. JR tager 
kontakt til øvrige klubber i området. 

 
• Klubhus – intet at bemærke. 

  
  

• Vinterliggeplads 
Der skal gøres en indsats for at få fjernet de gl. stativer der står på 
pladsen vinteren over, idet disse ikke bruges. Kurt kontaktes herom.     

 
 

• Materiel – intet at bemærke. 
 

• Ungdomsudvalget 
NJH arbejder på at klubben igen kan kåres som ungdomsvenlig 
sejlklub.   Han mangler kun at formulere sejlklubbens 
sikkerhedspolitik.    

   
 

• Sejlerskole – intet at bemærke – dette punkt skal slettes fra dagsorden, 
idet vi ikke har sejlerskole pt.  

 
• Hjemmesiden – Intet at bemærke. 

 
Ad 6: Eventuelt 
NJH kunne meddele, at der påtænkes afholdt åbent hus i 
ungdomsafdelingen dag den 18. august 2013. (han vil forsøge at låne en 
TORM trailer til denne dag) Der vil samme dag blive afholdt Maritim 
Dag på havnen.   
JR efterlyste en kalender for klubhuset (elektronisk) evt. på hjemmesiden 



NJH orienterede om spændende nyt fra Maritim Center, hvor Mach Race 
bådene skal bruges i forbindelse med en klub turnering, hvor andre 
klubber i kredsen inviteres   
 
Mangel liste bør gennemgås inden generalforsamlingen.  
 
Ad 9: Næste møde 
Tirsdag 2. april  2013 kl. 1700  
 
 
 
Jytte Ransborg 


