
Referat fra bestyrelsesmødet i Skive Sejlklub 25. 
november 2013 

 

Sted: Klubhus 
Deltagere:  Fra Bestyrelsen deltog: 

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

Fravær: Jan Gudiksen (JG), Henrik Damsgaard (HD) 

Bilag:  Kandidatliste til bestyrelsesposter o.a. (særlig fordeling) 

Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde af 24. september 2013. 
Referatet er godkendt.  

Gennemgang af korrespondancer. 
Henvendelse til klubben vedr. planlægningsmøde for afholdelse af DM 
for BB 10 m i Skive i uge 33/2014. 

Punkter til behandling. 
a. Salg af rød RIB båd. 

Bestyrelsen besluttede at sætte sin røde RIB med motor til salg for 
højestbydende. Hvis et klubmedlem ønsker at byde på båden skal 
henvendelse foretages til Formand Ulrich Maagaard/Niels Jørgen 
Hedevang.  
Salget skal, sammen med en forventet donation til klubben fra Spar 
Vest fonden, give klubben mulighed for nye anskaffelser i 2014. 

b. DS klubkonference 2013. 
Konferencen blev afholdt den 22. – 23. nov. På Vingsted Centret 
Overskriften var ”PULS og vand i håret” 
Workshops bestod i al væsentlighed i en fokus på aktiviteter der 
befordrer nye medlemmer og fastholdelse af medlemmer og her 
særligt de unge der falder ud af klubberne omkring 15 – 18 års 
alderen. Desuden var der en workshop vedr. Fundraising og regel- 
og banelægning havde igen deres eget forum. 

c. Sejlsportsliga 
Klubben har fra DS modtaget en henvendelse og deltagelse i 
projekt Sejlsportsliga. Planen herfor  blev også præsenteret på 
klub konferencen, hvor de indledende ideer og tanker omkring en 



Sejlsportsliga med 18 klubber, heriblandt SKIVE SEJLKLUB blev 
præsenteret.  Medlemmerne opfordres til at læse mere om denne 
plan på DS hjemmeside, men emnet vil også blive behandlet på 
generalforsamlingen 19. marts 2014. Inspirationen er bl.a. hentet 
fra Tyskland, der allerede har opbygget og sejlet konkurrencer. 
Ideen er at DS anskaffer et antal sportsbåde, typen o.a. forhold 
besluttes først primo 2014. klubberne benytter så disse både til  
kapsejladser i Danske havne, år efter år. Der betales fra klubberne 
med et beløb for deltagelsen i ligaen 4 planlagte stævner. 

d. Generalforsamling 2014. 
Der afholdes generalforsamling i Skive Sejlklub onsdag den 19. 
marts kl. 19.00 og indkaldelsen udsendes i januar 2014. Gitte 
Søgaard blev foreslået anvendt som ordstyrer (UM). 

e. Julefrokost 
Der afholdes julefrokost den 10. december kl. 18.00 for 
bestyrelsen, udvalgsmedlemmer samt revisorer.  
 

Økonomi-, regnskab og budget.  
Status for IT-sytem vedr. medlems- og kontingentregistrering. 
Indkøring er i god gænge. Kassereren opgjorde status vedr. restanter for 
vinterliggeplads og klubkontingent. 

 
Nyt fra udvalgene: 

a. Kapsejlads 
Der anskaffes præmier og sponsorpræmier til DM BB 10 m. (NJH)  

b. Tursejlads 
I.a.b.. 

c. Arrangementer 
Der afholdes julebanko 4. december kl. 19.00. Der udsendes sms til 
klubmedlemmer (UM) 
Der planlægges en regelorienteringsaften for medlemmer (JR) i 1. 
kvartal. Dato følger. 
Der afholdes evt. en lørdags eller søndagsfrokost for medlemmerne 
(JR) 

d. Klubhus 
I.a.b. 

e. Vinterliggeplads 
Der mangler fortsat navneskilte på bådstativer (Kurt Jensen). En 



båd (Impala 24 måske) hensat på pladsen 
igennem flere år - ejer efterlyses. 
Der skal påfyldes grus på nedrivningspladsen hvor det ældre 
bådehus stod (UM) 

f. Materiel 
Røde optimistjoller mangler plads. Der skal ryddes op, og 
rationaliseres på pladsen i huset. I sommerhalvåret benyttes 
græsarealet foran evt. til oplægning. 
Dommerbåden skal repareres. 

g. Ungdomsudvalget 
I.a.b. 

h. Hjemmesiden 
I.a.b. 

Eventuelt. 
I.a.b. 

Næste bestyrelsesmøde. 
Tirsdag 7. januar 2014 kl. 1700.  
 

 
 
P.b.v. 
 
 
 
Preben Wassmann 
  
 


