
Referat fra bestyrelsesmødet i Skive Sejlklub 30. april 
2013 

 

Tirsdag den 30.april 2013 kl. 1700 
Sted: Klubhus 
Deltagere:  Fra Bestyrelsen deltog: 

Ulrich Maagaard (UM), Preben Wassmann (PW), Jytte Ransborg (JR),  
(AD), Niels Jørgen Hedevang (NJH), Henrik Mogensen (HM), Henrik 
Damsgaard (HD) 

Fravær: Jan Gudiksen (JG) 

Bilag:  Erindringsliste 

1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 
Referatet er godkendt.  

2. Gennemgang af korrespondancer. 
a. Klub Maritim 09 UG vedr. forsikringsforhøjelsen og omgåelse 

afgift. Forhold vedr. medlemsskab af 09 UG oplyses på et 
særligt aftenmøde i Skive Sejlklub til efteråret. 

b. Møde vedr. Skive Festival den 16. maj kl. 1300 på 
Politistationen (NJH). 

c. Energi Midt har sendt et tilbud om klubrabat der er afvist, men   
kan tilbydes Energi Midt at tegne et sponsorat i klubben. 

d. Twilight TV afholder generalforsamling 7. maj kl. 1900 (SSJ 
deltager ikke) 

e. Skive Idrætssamvirke NJH deltog i orienteringer vedr. 
vandsport. 

f. Møde vedr. bøjer der udlægges i Danmark. SSJ er ansvarlig for 
tre turbøjer som udlægges af Værftet (MOLAND). (NJH) 

3. Skive Festival 2013. 
Der rundringes i uge 20 jf. liste – emnet optages på hjemmesiden. 
Gennemgang af erindringsliste m.h.p. aktioner til festivallen (se bilag) 

4. økonomi-, regnskab og budget. 
a. Status for IT-sytem vedr. medlems- og kontingentregistrering. 

Indkøring er i god gænge. Kassereren opgjorde status vedr. 
restanter for vinterliggeplads og klubkontingent. 
Ordning vedr. køb af brændstof bon medbringes til best. møder 
 

5. Nyt fra udvalgene: 



a. Kapsejlads 
Trangmanden rundt foråret gennemføres ved min. 7 
tilmeldinger.  

b. Tursejlads 
15. – 16. juni tur arrangeres tur til Bådsgaards Vig. 

c. Arrangementer 
Stander op med morgensang. Morgenmad fra kl. 0800 oa kl. og 
stander op kl. 0900 – evt. start Trangmanden fra kl. 1000. 
Skt. Hans søndag 23. juni med bål  

d. Klubhus 
I.a.b. 

e. Vinterliggeplads 
SMS vedr. vinterstativer uden navn skal udsendes 

f. Bestyrelsen har behandlet forslaget vedr. byggetilladelse på 
pladsen, og har ingen indvendinger til det skitserede forslag. 

g. Materiel 
Skærme på propeller til RIP-både skal iværksættes (NJH) 

h. Ungdomsudvalget 
Ny træner Søren Espersen ansat til mandagstræning af nye unge 
sejlere. Der indrykkes annonce i Skive Folkeblad med tilbud om 
tre gratis træningsaftener. 
Hjemmesiden 
Ny træner Søren Espersen optages på hjemmesiden. 
 

6. Eventuelt. 
Mentorordning for nybegyndere og nye bådejere i samarbejde med 
Skive Søsportshavn. Emnet vil best. arbejde videre med (UM) 
 

7. Næste bestyrelsesmøde. 
Tirsdag 21. maj kl. 1700.  
 
NB: Ad hoc møde vedr. Skive Festival kan forventes - indkaldes af 
UM om nødvendigt. 

 
P.b.v. 
 
 
 
Preben Wassmann 
  
 


