
Referat fra bestyrelsesmødet i Skive Sejlklub 18. februar 
2014 

 

Tirsdag den 18. f ebruar 2014 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 
Dalsgaard (HD), Jan Gudiksen (JG) 
 
Desuden deltog SS revisor Per Bonnevie 
 
1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 

Referatet blev godkendt med enkelte rettelser. 
  

2. Gennemgang af korrespondancer. 
a. DS oplyser ved brev, at sejlklubben ikke behøver at tegne en 

selvstændig forsikring når der i klubben eller under træning deltager 
eksterne personer, idet de vil være omfattet af en af DS kollektiv 
tegnet forsikring? 

 
b. intet emne under punkt b.  

 
c. Skoleprojekt behandlet i Skive Idrætssamvirke 23. januar, der skal 

støttes op om skolereformen. DS, Maritim Center (og Skive Sejlklub?) 
og skoler i (kommunen skal integrere udendørsaktiviteter i 
undervisningen. Der er tale om 7. og 8. klasserne. SS stiller 
instruktører til rådighed (Niels Sohn). NJH og NS deltager som 
instruktører sammen med lærerne fra skolen, for at tænke sejlsport ind 
i skemalægningen. 

 
d. Skive Idrætscollege - idrætslederkursus hvor Søren Johnsen deltager. 

SIS repræsentantskabsmøde i Duruphallen den 20. marts 2014.  NJH 
repræsenterer SSJ 



e.  
f. GF i Limfjordskredsen tirsdag  25. februar afholdes i Skive Sejlklubs 

lokaler kl. 1900. NJH deltager 
 

g. Skive Kommune afholder  den årlige hyldning af årets mestre den 7. 
marts kl. 1800 i KCL  Inviterede deltagere er orienterede. 

 
h. Rød RIP båd solgt og pengene er modtaget. 
 

3. a. Generalforsamling 
Bestyrelsen har ingen formandsemner p.t.  

Øvrige bestyrelsesposter er foreslået af bestyrelsen. 

Udvalgsposter blev behandlet, foreløbig foreslås Kapsejladsudvalget: 
Neils Sohn, Finn Granvig, Peter Geog Jensen og Jan Gudiksen.  

Tur- og arrangementudvalg: Anne Dolberg, plus andre                   

Klubhus: John Stephansen, Ib Sohn og ny formand (Hans Ingvardsen 
slår græs).      

Vinterliggeplads Kurt Jensen og Henning Løndal  

Ungdomsudvalg: Henrik Damsgård, Klaus Brink og Søren Birk 
Knudsen.  

Hjemmesiden: Jan Gudiksen 

Maritim Brugerudvalg: Formanden,  

Matrieludvalg: Niels Jørgen Hedevang, Henrik Damsgård 

b. Sejlsportsliga 
DS hjemmeside vedr. ligaen blev præsenteret. En enig bestyrelse 
besluttede at arbejde videre med deltagelsen i ligaen og bakker op om 
DS hensigter i denne landsdækkende idé. Det blev besluttet at 
præsentere idéen på mødet 19. februar,  

Et Ligaudvalg i klubben blev foreslået og behandles på næste 



bestyrelsesmøde. 

 
4. økonomi-, regnskab og budget. 

c. Økonomisk status 
Kasseren udtrykte kontingentbetalingen ikke var fuldt ud modtaget 
fra medlemmerne, men at der vil blive udsendt en rykker pr. sms. 
 
Regnskabet for 2013 blev gennemgået sammen med klubbens 
Revisor Per Bonnevie og budget 2014 blev udarbejdet 
 

d. Medlemsstatus 
Opgørelse ult. 2013 er 233 betalende medlemmer i klubben. 
 

5. Nyt fra udvalgene: 
e. Kapsejlads 

NJH gennemgik stævneplan i klubben for BB10 (august 2014), 
samt et møde med Spar Bank Nord. 
 49´er stævne i september 2014 er ikke fuldt ud afklaret. 
 

f. Tursejlads 
I.a.b. 
 

g. Arrangementer 
Regelaften (måske i marts) 
Klubmøde 19. februar kl. 1900 

h. Klubhus 
I.a.b. 
 

i. Vinterliggeplads 
I.a.b. 
 

j. Materiel 
Udleje eller salg af 405-jolle. Der arbejdes videre med evt. salg af 
jollen. (NJH). 
 
Ungdomsudvalget 

k. Vintertræning påbegyndes i marts, og kontrakter med trænere skal 



indgås inden træning påbegyndes i 2014. (UM) 
 

l. Hjemmesiden 
 

6. Eventuelt. 
I.a.b. 
 

7. Næste bestyrelsesmøde. 

Tirsdag 4. marts 2014 kl. 1700. 

 
P.b.v. 
 
 
 
Preben Wassmann 
 


