
Skive Sejlklub 
 
Referat af bestyrelsesmøde den 21. maj 2013 kl. 17.00 i Skive Sejlklubs lokaler. 
 
Tilstede: 
 
Ulrich Maagaard UM, Niels Jørgen Hedevang (NJH) Henrik Mogensen (HM) Jytte Ransborg (JR) 
Kurt Jensen deltog i mødet vedrørende punktet vinterliggeplads. 
 
 
Der var afbud fra: 
 
Preben Wassmann, Henrik Damsgaard og Jan Gudiksen. 
 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 
2. Gennemgang af korrespondance 
3. Skive Festival 2013 
4. Mentorordning i samarbejde med Skive Søsportshavn 
5. Økonomi, regnskab og budget 
6. Nyt fra udvalgene: 

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

 
7. Eventuelt 
8. Næste bestyrelsesmøde. 

 
 
 
Ad 1 – Godkendelse af referat. 
Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt. 
 
Ad 2 - Gennemgang af korrespondance. 
Alkoholbevilling til Skive Festival modtaget. 
Skive Idræts samvirke har inviteret til lederakademi med meget flot indhold. 
Vi forsøger at finde unge ledere, der kunne have lyst til denne enestående mulighed for en 
lederuddannelse.  
Der lægges ”motivation” på hjemmesiden.  (UM) 
Gennem Niels Sohn har vi modtaget skrivelse fra ”Grøn Vækst Limfjorden” der påtænker at 
afholde Havnefest i Skive onsdag den 3. juli 2013, hvor vi indbydes til at købe en stand til ølsalg 
eller lign. 
JR kontakter ”Grøn Vækst Limfjorden” for at høre nærmere. 
 
Ad 3 – Skive Festival 2013  
Bemandingsplanen er ved at være i hus.. 



Diverse varer er bestilt – sortimentet er udvidet lidt i forhold til tidligere.  
Der er bestilt 5 affalds containere. 
NJH deltog i møde med politiet vedrørende Skive Festival – og han kunne oplyse, at 
køretilladelserne vil være klar den 22. maj 2013.  
NJH forhørte med hensyn til oprydning og fik den besked, at SS kun skal rydde op på egne arealer 
og at SSH skal rydde op på deres egne arealer. 
Ellers ingen ændringer i forhold til sidste år. 
 
 
Ad 4 – Mentorordning i samarbejde med SSH 
SSH har udtrykt, at de gerne vil indgå i samarbejde med SS, således at evt. nye medlemmer vil 
blive tilbudt en mentor. 
 
 
Ad 5 – Økonomi regnskab og budget. 
Forlængelse af sponsoraftale med Spar Nord afventer underskrift af Mogens Sørensen fra Spar 
Nord.  
Vi har fået nogle enkle nye medlemmer. 
De sidste midler fra Leif Stentofts fond er nu udbetalt til os.  
 
 
Ad 6 – Nyt fra udvalgene 
 
 Kapsejlads: 
 Der har været afholdt surf stævne i den forgangne weekend, hvor SS stillede en del materiel  
 til rådighed.  Der sendes faktura til Surf Klubben for brug af materiel, benzin og krudt.   
 
 Arrangement: 
 Markering af DS 100 års jubilæum den 13. juni 2013 blev drøftet: 
 JR sender bud efter presseomtale mv. hos DS 
 Der arrangeres evt. stafet sejlads for alle i optimistjoller (skal foregå i havnen) 
 Der flages – og medlemmerne opfordres til at sætte signalflag og yachtflag den dag. 

Der inviteres evt. til grill på plænen, hvor en fadøl sælges til jubii pris på kr. 5,00 og en grill 
pølse ligeledes sælges til kr. 5,00 
Evt. andre konkurrencer – tovtrækning mv.  
Der arbejdes videre med det endelige program.     
 
Tur sejlads: 
Vi håber at kunne gennemføre weekendtur til Bådsgaard vig den 15. og 16. juni. 
 
Klubhus: 
Terrassen skal gennemgås af firmaet Kaj Ove Madsen for evt. skader i forbindelse med 
renoveringen. 
NJH bestiller vinduespudser – der i samme forbindelse skal se på glas rækværket omkring 
terrassen. (alge belægning skal fjernes) 
 
Vinterliggeplads.  
Kurt Jensen har formuleret en skrivelse til rundsending på sms og opfølgning på 
hjemmesiden. 
Skrivelsen vedrører renovering og oprydning omkring masteskuret. Gl. master vil blive fjernet 
ved årets udgang, såfremt de ikke er mærket med navn og adresse.   
Det samme gælder gl. bådstativer. 
 



Kurt har klippet hyben buskads mv. omkring masteskuret, således at arealet nu er klar til 
planering. 
Der blev bevilget 3 – 4 læs grus. 
 
Kurt Jensen indhenter tilbud og tilladelse til flytning af el-måler, således at den flyttes til 
nærmeste bygning tilhørende SS og ”pakkes” ind i skab. Kabler graves ned. (vi står evt. selv 
for gravearbejdet) 
 
Materiel: 
Der bestiller 4 nye flagbøjer.  
 
Ungdom: 
Kun en enkel ny ungdoms sejler meldte sig da Søren Espersen startede op på forårets 
træning.  NJH kunne dog meddele, at han havde kendskab til yderligere 3 unge, der vil starte 
inden for kort tid.   Evt. yderligere tiltag drøftes med HD. 
 
Hjemmesiden: 
I.a.b. 
 
 

Ad 7 – Eventuelt 
Erindringsliste blev gennemgået. 
 
 
Ad 8 – Næste møde. 
Ikke aftalt, idet vi skal mødes jævnligt (evt. hver onsdag) op til Skive Festival og DS 100 års jubii. 
Der indkaldes senere til et møde, inden UM tager på sommertogt   
 
 
Jytte Ransborg 

  
    
    
  
 

  
  
  
 

 
 
 


