
Skive Sejlklub 
Referat fra bestyrelsesmøde 24. juni 2014. 

 
 
Tid: Tirsdag den 24. marts 2014 
Sted: Klubhus 
Deltagere: Fra bestyrelsen deltog: 
 Ulrich Maagaard (UM) 
 Niels Jørgen Hedevang (NJH) 
 Henrik Mogensen (HM) 
 Niels Bo Nielsen (NBN) 
 Søren Johnsen (SJ) 
 Jytte Ransborg (JR) 
 
 Der var modtaget afbud fra: 
 Henrik Damsgaard (HD) 

 
 
 
Dagsorden:  

 
1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde  
2. Gennemgang af korrespondance. 
3. Skive Festival 
4. Sejlsportsliga 
5. Økonomi, regnskab og budget 
6. Nyt fra udvalgene 
7. Eventuelt 
8. Næste bestyrelsesmøde 

 
Ad 1: Godkendelse af referater 
 
Referatet af bestyrelsesmødet den 12. maj blev godkendt.  
 
 
Ad 2: Gennemgang af korrespondance 
 
Udstilling på Posthustorvet den 16. august – NJH kontakter SK for evt. at få en 
kølbåd med. 
Vi har fået en henvendelse vedr. udleje af vores Zoom8 joller til Rungsted Sejlklub.  
Bestyrelsen drøftede dette og blev enige om, at vi vil se positivt på denne 
forespørgsel, såfremt vi kan finde en pris på leje.  Rungsted skal selv afholde udgifter 
til forsikring og transport frem og tilbage.  
  
 
Ad 3: Skive Festival 
 
Det økonomiske resultat ser ud til også i år at blive meget tilfredsstillende. Vi mangler 
dog enkelte fakturaer og kreditnotaer, inden vi har det endelige resultat. 
 
Næste år vil der blive indkøbt forklæder til alle hjælpere, ligesom der skal ”tilkøbes” 
professionel rengøring af alle toiletter hver morgen. 



En bedre fordeling af personer i de respektive boder bør også overvejes.  
 
Det er et meget stort arbejde der hvert år bliver udført af de frivillige ved afholdelse af 
Skive Festival og det er efterhånden de samme der år efter år tilbyder deres hjælp.  
Bestyrelsen har derfor besluttet, at påskønne denne indsats ved at invitere alle 
hjælpere til julefrokost.  
Bestyrelsens bemanding skal også ændres næste år, således at 
bestyrelsesmedlemmerne på skift overtager ansvaret. 
 
Endelig skal vi have indkøbt flere stole. Vi har mange borde, men mangler stole.   
 
 
Ad 4 – Liga 
 
Der er nu sejlet 2 af de 4 stævner. 
Stævnet i Sønderborg var rigtig godt arrangeret. 
 
Vi ligger pt. på en sidste plads.  
Bestyrelsen drøftede muligheden for at låne/leje en CB66 er, så besætningen kan få 
noget træning inden næste sejlads den 22. – 23. august.  
 
Vi holder budgettet med hensyn til udgifter.   
 
 
 
Ad 5: Økonomi, regnskab og budget 
 
Henrik Mogensen oplyste omkring den økonomiske status. 
Vi afventer som tidligere nævntendelige fakturaer og kreditnotaer i forbindelse med 
Skive Festival. 
 
 
 
Ad 6: Nyt fra udvalgene. 
 
Kapsejlads: 
Bo har indkøbt præmier til alle årets sejladser.  
 
Under sejladsen onsdag den 18. juni, blev der indgivet en protest, idet 2 både kom 
for tæt på hinanden, hvilket udløste en del materiel skade på begge både. 
   
I dagene den 14. 15. og 16 august er Skive Sejlklub vært ved DM for BB 10M, hvor vi 
forventer omkring 20 deltagende både (pt. tilmeldt 17) 
NJH har ydet et kæmpe arbejde i forbindelse med dette stævne og har således også 
sørget for sponsor til dækning af festmiddag for alle deltagende sejlere. Dette vil blive 
meddelt de tilmeldte. Møde omkring dette stævne er torsdag den 26. juni. 
 
Alle tilmeldte både skal betale startgebyr senest den 1. august.  
 
Vi skal nok forvente at en del af disse både vil deltage ved onsdags sejlads den 13. 
august.   
 
Pantaenius har sponsoreret nye mærke bøjer. 



 
Tur sejlads: 
Der var intet under dette punkt. 
 
Arrangement: 
Vi håber at vi i løbet af efteråret vil kunne afholde en film aften med Liga sejladserne. 
 
Vinterliggeplads: 
En beboer fra Fjordvej har klaget over, at den store blå kutter stadig står på 
vinterliggepladsen, uden at der er aktivitet omkring den.  Båden spærrer for udsigten 
for nogle beboer på Fjordvej.  
UM har forsøgt at kontakte ejeren, men da han er syg, er der ikke udsigt til, at den 
snart vil kunne fjernes.   
JR spurgte ind til, hvornår vi kan forvente at SSH vil fjerne den båd der midlertidig er 
”lagt” på vinterliggepladsen. Det drejer sig om den båd der sank i efteråret 2013. 
UM mente at der er styr på denne.  
 
Ungdom: 
Elite og talentholdet: 
Til de internationale stævner er der kun 2 medlemmer der ikke skal med.  
 
Maritim Center Skive har klaget over, at der ikke er nok omtale af 
ungdomsaktiviteterne i Skive Folkeblad. 
Hvis vi fortsat skal forvente støtte fra Maritim Center og andre sponsorer, skal vi have 
meget mere omtale i aviser og andre medier.  
 
Ad 7: Eventuelt: 
 
Der var intet under eventuelt. 
 
 
Ad 8: Næste møde 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 18. august kl. 18.00.   
 
 
 
Jytte Ransborg 


