
 
 
    SKIVE SEJLKLUB SSJ 
  Referat fra bestyrelsesmøde den 12. maj 2014. 
 
Tid:   Mandag den 12. maj 2014 kl. 18.00 
Sted:   Klubhus 
Deltagere:  Fra bestyrelsen deltog: 
   Ulrich Maagaard (UM), Henrik Mogensen (HM) 
   Niels Jørgen Hedevang (NJH), Søren Johsen 
   (SJ). 
 
   der var afbud fra Jytte Randsborg og Henrik 
   Damsgaard 
   fraværende Niels Bo Nielsen 
 
    
   Dagsorden: 
    
   1. Godkendelse af referat fra seneste best.m. 
   2. Gennemgang af korrespondance 
   3. Punkter til behandling på mødet: 
    a.  Festival d. 5. 6. og 7. juni 2014 
    b. sejlsportsliga deltagelse 
   4. Økonomi 
   5. Nyt fra udvalgene 
    c.  Kapsejlads 
    d. Tursejlads 
    e.  Arrangementer 
    f. Ungdom 
'    g. Klubhus 
    h. vinterliggeplads 
    i. hjemmesiden 
   6. Eventuelt   
   7. Næste bestyrelsesmøde 
 
   Ad. 1: Godkendelse af referat 
 



   Referat fra mødet d. 25/3-14 godkendtes 
   Kort uformelt møde efter arbejdsdag d. 26/4-14 
   uden beslutninger godkendt. 
 
   Ad. 2: Gennemgang af korrespondance 
 
   Modtaget rykker fra Skive Kommune ang. svar på god- 
   kendelse af allonge. SSJ har svaret via e-mail d. 6/3-14, 
   og har afholdt møde med Peter Svendsen og Justus 
   Clemmensen d. 8/3-14. 
   Fra SIS modtaget indbydelse til seminar om den rum- 
   melige indrætsforening 
 
   Ad. 3 a: Skive Festival 5. 6. og 7. juni. UM forsøger at 
   sammensætte hold af hjælpere til ølvogn, pølsesalg 
   m.v. ringer til alle. UM bestiller varer. Anna Dolberg 
   bestiller byttepenge. NJH leder klubbens festival. 
   UM søger om bevilling. 
 
   Ad. 3 b: Sejlsportsligaen. Der er bestilt hotelværelser 
   2 stk. til 4 sejlere, som deltager i Rungsted d. 30. 31. 
   maj og 1. juni. Besætningen er Søren Koitzsch, Klaus 
   Skov, Søren Espersen plus en 4. sejler. Sejlertøj - 
'   jakke, polo bluse og jersy er bestilt og leveres i 
   uge 20. hvorefter der skal påtrykkes reklamer. 
 
   4. Økonomi: Kassereren oplyste at 188 medlemmer 
   havde betalt kontingent og han er i kontakt med 
   enkelte restanter. Der er modtaget sponsorbidrag 
   fra Maritim Center Skive og fa. Moland til sejlsport- 
   beklædning/sejlsportsliga. Kontoudskrift for perioden 
   fra sidste møde udleveret til UM. 
   Ingen bemærkninger til økonomien iøvrigt. 
 
   5. Nyt fra udvalgene: 
    Kapsejlads: Trangmanden afholdt 3/5 
        Onsdagsejlads startet 7/5 
        prøvesejlads. Der forventes 



        flere deltagende både. 
    Tursejlads:   intet at bemærke. Forsøg med 
        SMS besked om arrangementer 
        i Limfjorden iflg. kalenderover- 
        sigten. 
    Arrangementer: intet at bemærke. Maritim 
        Center Skive arrangerer VHF 
        kursus, hvis der er tilslutning. 
    Ungdom:   1 nybegynder trænes af Søren E. 
        Elitetræning fungerer tirs- og torsdag 
        10-12 deltagere. 
    Klubhus:   se under korrespndance. Klublokale 
        og jollegarage gennemgået med 
        Peter Svendsen og Justus Clemmensen 
        fra kommunen og John Stephansen, 
        Ib Sohn og UM, Sejlklubben. Div. 
        fejl og mangler blev noteret. Omklæd- 
        ningsrum - drenge - gulvet har forkert 
        fald, for svag udsugning. Klublokalet 
        afslutning ved branddøre ikke færdig- 
        gjort. 
    Vinterliggeplads: Jerndæksel over brønd med vand- 
        låse fremskaffes Anders Løndahl.  
        Kurt Jensen bestiller grus til opfyldning 
        af de sidste lavninger, hvor der står 
        vand ved regnvejr. 
    Hjemmesiden: Redaktøren bedes rette i regulativet 
        for vinterliggepladsen, så det er under- 
        skrevet af bestyrelsen. Et indlæg om 
        bytning af adgangskort. Nye kort er klar 
        til bytning fra d. 1. juni. I en overgangs- 
        periode indtil 1/10 fungerer både nye  
        og gamle kort. Ombytning sker på 
        klubkontoret ved Niels Jørgen Hedevang 
 
    6. Eventuelt: Intet at bemærke. 
 
    7. Næste bestyrelsesmøde er fastsat til tirsdag den 



        24. juni kl. 18.00. 
 
    Referant UM      
     
  


