
Skive Sejlklub 
Referat fra bestyrelsesmøde 24. september 2013. 

 
 
Tid: Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.00 
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 fra fraværende uden afbud.  
 
 
Dagsordenen:  

 
1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde  
2. Gennemgang af korrespondance. 
3. Hvordan vi takler det at gøre vor klub attraktiv.  
4. Økonomi-, regnskab og budget. 

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

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

6. Eventuelt 
7. Næste bestyrelsesmøde 

 
Ad 1: Godkendelse af referat 
 
Referatet af mødet den 20. august blev godkendt. 
 
Ad 2: Gennemgang af korrespondance. 
 
DIF, Kommune og Viborg Idrætsråd inviterer frivillige ledere, trænere m.fl. til gratis 
foredrag med Søren Østergaard, der giver en saltvandsindsprøjtning af ny viden og 
inspiration til det daglige arbejde med børn og unge i foreningerne. 
UM deltager 

 
Codan Forsikring har sendt forespørgsel vedrørende link på vores hjemmeside. 
Bestyrelsen besluttede ikke at imødekomme dette, men vil opfordre Codan til at 
annoncere på hjemmesiden, således de ligestilles med øvrige annoncører på 
hjemmesiden.  
  
Accept fra Spar Nord vedrørende sponsorbeløb til de nye ”nøglekort” 
 



Aftalen med Stårup Håndbrug for vagt og solgt øl er bekræftet.  
    
Der har været afholdt evalueringsmøde i Maritim Bruger råd vedrørende Skive 
Festival, idet Lars Mikkelsen fra Skive Politi har meddelt, at der fremover kun kan 
deltage 2 personer som repræsentanter for samtlige klubber på havnen i forbindelse 
med møder omkring Skive festival. Som begrundelse herfor nævnes pladsmangel. 
Der er fremsendt skrivelse til Skive Politi, hvor der anmodes om, at samtlige klubber 
kan repræsenteres på fremtidige møder, idet klubberne har meget forskellige 
interesser, aftaler, opgaver m.v. i forbindelse med festivalen.  Endelig tilbyder Skive 
Sejlklub at stille lokaler til rådighed for disse møder, således at ingen udelukkes pga. 
pladsmangel.      
 
Der er sendt ansøgning til Spar Vest Fonden vedrørende anskaffelse af ny RIB båd. 
(fortrykt ansøgning) Der forsøges salg af den røde gummibåd, evt. til en af 
naboklubberne, således der kan skaffes egenfinansiering til køb af ny. 
 
Ellers ingen relevant korrespondance. 

 
 

Ad 3: Hvordan vi takler det at gøre vor klub attraktiv 
 
Med henvisning til artikel i 3,2013 af SEJLER - Hvordan bliver din klub mere 
attraktiv? Drøftede bestyrelsen Skive Sejlklubs fremtid. 
Der var enighed om, at vi skal fastholde ungdommen, også efter optimisten. 
Men det er ikke nok at fastholde ungdommen, det er også vigtigt at de unge tager 
medansvar i klubben. 
En anden vigtig faktor er, at også flere af de øvrige medlemmer skal have ejerskab 
og ikke bare være medlem af klubben. 
På den forestående klubkonference i Vingstedcentret, sættes der fokus på den 
attraktive sejlklub og frivilligheden i klubben. 
Bestyrelsen blev opfordret til at deltage i konferencen. 

 
Ad 4: Økonomi Regnskab og budget.  
 
Der er udsendt opkrævninger til nybegyndere for leje af jolle.  
 
HM indhenter engagementsforespørgsel til brug ved fremtidig drøftelse af evt. anden 
anbringelse af foreningens likvide midler.  
 
 
Ad 5: Nyt fra udvalgene: 
 
Kapsejlads: 
Der er en udsat aften sejlads, der evt. kan sejles den 2. oktober, såfremt der er 
stemning herfor. 
 
Med hensyn til fremtidig bemanding af dommer båd, skal der gøres en ihærdig 
indsats for at finde flere medlemmer, der kan og vil yde deres bidrag til at gøre 
klubsejladser mulige. Såfremt dette ikke sker frivilligt, må vi anmode de deltagende 
både om, på skift at bemande dommer båden.    
 
 
Arrangement. 



Næste arrangement bliver årets julebanko den 4. december 2013. Dette sættes på 
hjemmesiden i god tid.  
Ungdomsafdelingen opfordres til at deltage. 
 
Klubhus: 
Udvalg nedsættes til at koordinere med Kommunen vedrørende fejl og mangler på 
klubhuset, idet dette skal bringes i orden, inden vi selv overtager lokalerne den 31/8 
2014.  
Der udarbejdes en liste over manglerne. 
 
 
Vinterliggeplads: 
Ny mastestativ er klargjort. 
 
Båd stativer, der ikke er mærket og tomme stativer der ikke benyttes, hvor der ej 
heller er angivet navn vil blive fjernet og solgt som skrot.  
 
Det gamle bådehus er nu fjernet og der bestilles stabil grus til grunden.  
 
 
Materiel: 
NJH anmodede om lov til at indkøbe nye cylinder bøjer, idet eksisterende bøjer er 
utætte. 
Tilladelse givet. 
 
RIB både lejes ud for kr. 500,00 pr weekend. Det vil være en betingelse, at de 
leveres tilbage til klubben inden træning starter mandag aften.  
 
  
Ungdom: 
Stor ros til det netop afholdte DM for Europa joller. 
 
Ved JDM for opti i Åbenrå deltog der 15 sejlere fra Skive Sejlklub og alle blev 
placeret i den bedste tredjedel og heraf 1 DM GULD og 1 DM BRONCHE. 
Sejlerne fra Skive var meget aktive og meget synlige ved stævnet. Alle optrådte i ens 
sejler jakker med klubnavn. Jakkerne var sponsoreret af Bach gruppen og Skive 
Sejlklub. 
Ved stævnet opnåede SS sejlerne meget og god presseomtale i både lokalpressen 
som i  landsdækkende båd blade.   
 
HD sørger for indkøb af film til ungdom, der skal bruges til at fastholde de unge i 
vinterhalvåret, såfremt der ikke kan trænes på vandet. 
Der indkøbes i første omgang ligeledes 10 eksemplarer af Dansk Sejlunions nye bog 
”Tag ud at sejle” til de yngste sejlere.  
 
 
Hjemmesiden:   
Der var intet under dette punkt – Jan var fraværende.   

 
 
 

Ad 6: Eventuelt 
 



Er var intet under dette punkt. 
 
Ad 7: Næste møde 
 
Tirsdag 26. november 2013 kl. 17.00 i Skive Sejlklub. 
Julefrokost er aftalt til den 10. december 2013.  
 
 
 
Jytte Ransborg 


