
Skive Sejlklub 
Referat fra bestyrelsesmøde 20. august 2013. 

 
 
Tid: Tirsdag den 20. august 2013 kl. 1700 
Sted: Klubhus 
Deltagere:   Fra Bestyrelsen deltog: 

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

 
Der var modtaget afbud fra  
Preben Wassmann 
 
 
Dagsordenen:  

 
1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde  
2. Gennemgang af korrespondancer. 
3. Erfaringer fra Skive festival 2013 
4. økonomi-, regnskab og budget. 

a. Økonomisk status 
b. Status for IT-sytem vedr. medlems- og kontingentregistrering. 

5. Nyt fra udvalgene: 
a. Kapsejlads 
b. Tursejlads 
c. Arrangementer 
d. Klubhus 
e. Vinterliggeplads 
f. Materiel 
g. Ungdomsudvalget 
h. Hjemmesiden 

6. Eventuelt 
7. Næste bestyrelsesmøde 

 
Ad 1: Godkendelse af referat 
 
Referatet blev godkendt. 
 
Ad 2: Gennemgang af korrespondance. 
 
Invitation til deltagelse i Skive Å Ræs. 

 
Lørdag den 14. september afholder Skive Fjord 
Rotaryklub et arrangement, hvor det gælder om at  
sejle ræs på Karup å fra broen ved Hilltop til broen ved 
Gl. Skivehus i fem kategorier: kano, kajak, gummibåd, Stand Up 
Paddle og hjemmelvede fartøjer. 
Et arrangement med et budget på kr. 250.000.   



Der opfordres til deltagelse – indbydelsen lægges på hjemmesiden 
 
Indkaldelse til evalueringsmøde den omkring Skive Festival  
 
Lasse Weber fra Skive Dyk vil indkalde til møde i Maritim bruger råd, idet han 
har flere punkter vedr. Skive Festival han gerne vil drøfte. 
 
Invitation fra Struer til Fjordfræseren. 
 
Henvendelse fra BB 10 m klubben. Klubben vil gerne afholde DM 2014 
I Skive i uge 33. Spar Nord cup ligger i denne uge, men denne kan evt. flyttes 
til en anden weekend.  
Der afholdes møde med BB 10 m klubben herom.  
 
Ellers ingen relevant korrespondance. 

 
 

Ad 3: Erfaringer fra Skive Festival 2013 
 
Pænt overskud – bedre end sidste år, selv om det kun var 3 dage.  
Ellers forløb festivalen godt og rolig. 
Evalueringsliste gennemgås i forbindelse med planlægning af Skive Festival 
2014.  
 

 
Ad 4: Økonomi Regnskab og budget.  
 
Der er netop sendt opkrævninger ud på jolle leje og leje af liggepladser for 
sommer halvåret.  
Spar Nord rykkes for sponsorat vedrørende netop afholdt stævne.  
Den økonomiske status er ok. 
Medlems- og kontingentregistrering på det nye IT system kører fint. 
 
 
Ad 5: Nyt fra udvalgene: 
 
Kapsejlads: 
Der er pt. 16 tilmeldte til aften match efterår, men vi forventer lidt flere. 
Hancock cup blev aflyst (der var tilmeldt 9 både) 
 
Arrangement . 
Udvalget arbejder med planlægning af stander ned festen, der afholdes den 
28. september. 
 
Klubhus: 
Der skal rettes kontakt til KOM inden 30/6 2014 med hensyn til mangler  
vedrørende klubhuset, inden vi selv overtager lokalerne. 
 



NJH har foranlediget reparation i pigernes omklædnings rum. 
 
Der laves separat nøgle til benzin rum, således at kun trænere har adgang 
hertil.  
 
Der bestilles nye nøglekort.  
 
Vinterliggeplads: 
Der er indhentet byggetilladelse til at bygge på grunden, hvor det faldefærdige 
skur skal fjernes. 
 
Bestyrelsen godkendte et beløb, der bruges på at nedrive det gamle skur, 
samt at køre materialet væk. 
 
Der skal reklameres for hjælpende hænder i forbindelse med spredning af et 
læs grus omkring maste stativ. (dette skal ske, inden masterne kommer ind)      
 
I forbindelse med flytning af el skabet blev en ulovlighed udbedret, hvorfor 
udgiften hertil blev lidt større end forventet. 
 
Der arbejdes på at få fjernet den store blå båd.    
 
Materiel: 
Mulighederne for køb af RIB både undersøges. 
Evt. ansøgning til Spar Vest Fonden. 
NJH finder ud af, hvilken båd vi gerne vil have, inden ansøgning sendes.   
 
  
Ungdom: 
Det netop afholdte Spar Nord Cup blev en stor succes. Der var 36 tilmeldte. 
Ingen panik blandt sejlere, på trods af voldsomme vindstød søndag 
eftermiddag. 
God avisomtale. 
Økonomi vedrørende stævne gøres op.  
 
Vi forventer stadig vækst i ungdomsafdelingen, specielt hos de øvede, men 
også for begyndere. 
Der er problemer med RIB bådene. 
SS forventer at kunne tilbyde vinter træning (såfremt der ikke kommer is på 
fjorden) 
 
Hjemmesiden:   
Hjemmesiden opdateres med resultatliste fra Lyby bro race og billeder fra 
Spar Nord Cup.  

 
 
 
 



Ad 6: Eventuelt 
 
Er var intet under dette punkt. 
 
Ad 7: Næste møde 
 
Tirsdag 24. september 2013 kl. 17.00  
 
 
 
Jytte Ransborg 


