
Skive Sejlklub 
Referat fra bestyrelsesmøde 18. august 2014. 

 
 
Tid: Tirsdag den 18. august 2014 
Sted: Klubhus 
Deltagere: Fra bestyrelsen deltog: 
 Ulrich Maagaard (UM) 
 Niels Jørgen Hedevang (NJH) 
 Henrik Mogensen (HM) 
 Søren Johnsen (SJ) 
 Jytte Ransborg (JR) 
 Henrik Damsgaard 
 
  

 
 
 
Dagsorden:  

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

 
Ad 1: Godkendelse af referater 
 
Referatet af bestyrelsesmødet den 24. juni blev godkendt.  
 
 
Ad 2: Gennemgang af korrespondance 
 
Skrivelse fra Skive Idrætssamvirke vedrørende leder kursus. 
SJ deltog i første seminar. 
Folder med efterårets kursus hænges op på opslagstavlen, såfremt andre fra klubben 
har lyst til at deltage. 
  
 
Ad 3 – Økonomi, regnskab og budget. 
 
BB 10 m stævnet er endnu ikke opgjort. Vi forventer ikke et underskud. 
 
Pt. 200 betalende medlemmer.  
 
Ellers intet at bemærke omkring økonomi. 
 
 
 



Ad 4: Stander ned. 
 
Standeren nedtages den 4. oktober efter sejladsen Trangmanden rundt. 
UM er fraværende denne dato, hvorfor næstformand NJH holder talen. 
Sejladsen afsluttes med pølser og molebajer. 
Der arrangeres ikke fest, idet sidste års fest måtte aflyses på grund af manglende 
tilmelding. 
 
Ad 5: Nyt fra udvalgene. 
 
Kapsejlads: 
Stor ros til arrangørerne af BB 10 m stævnet. 
Vi har fået en meget rosende skrivelse fra formanden for BB 10 M klubben, med tak 
for et godt stævne.  (Nævnte dog, at vores rengøring var meget dårlig) 
 
Der arbejdes pt. med Hancock stævnet.  
 
   
Tur sejlads: 
Der var intet under dette punkt. 
 
Arrangement: 
Vi forsøger at arrangere en aften i løbet af efteråret med film/billeder fra BB stævne 
og Liga sejladserne. 
Vi skal også huske julebanko.  
JR nævnte, at hun vil prøve at forhøre blandt medlemmerne, om nogen evt. kan spille 
bridge og muligvis lære andre det, således vi kunne have en fast aften hen over 
vinter halvåret, hvor der spilles bridge for interesserede.   
 
Vinterliggeplads: 
 
Intet at bemærke 
 
Ungdom: 
DM den 13. og 14. september. 
Spar Nord Cup den 27. og 28. september.  Overvejer at lave det til en endagsstævne 
(både pga. vejret, men også for at der vil være større tilslutning fra de ”ikke så gode” 
sejlere.) 
Sunds leverer ½ delen af sejlerne, så det vil afhænge af dem, om de skal være 1 
eller 2 dage. 
Sunds vil gerne have en C bane. 
SJ og HD arrangerer stævnet.  
 
Vi mangler nye ungdoms sejlere – muligvis vil tiltag i forbindelse med den nye 
skolereform hjælpe, når 7. klassetrin næste år skal præsenteres for, hvad vi kan. 
 
Mathias Skovby er ny træner fro begyndere. Han er meget dygtig og rolig. 
Han afløser Søren Espersen.  
 
Materiel: 
 
4 nye bøjer, men mangler 2 stk. anker. Der skal laves synk til de nye.  
 



Der er indkøbt ny grill.  (Blev brugt i forbindelse med BB 10 M stævnet) 
 
 
 
Klubhus: 
 
Der skal findes en dato, hvor der kan udleveres nye nøglekort.  
Rengøring er under alt kritik.  UM retter henvendelse til rengøringsfirmaet.  
 
Under oprydning i jollegaragen blev der fundet gl. surf udstyr mv. der ikke tilhørte 
klubben.  
Vi må gøre det klart over for medlemmerne, at der ikke må opbevares private ting i 
jollegaragen.   Vi har selv så meget udstyr, at vi ikke har plads til privat opbevaring. 
   
  
Hjemmeside: 
Intet at bemærke. 
 
6. Sejlsportsliga. 
 
Deltagerne ved sejladsen i Hellerup Sejlklub: 
John Laugesen, Annemette Laugesen, Jesper Brink og Andreas Mølbjerg. 
 
Deltagere ved 4. og sidste sejlads i Århus: 
Jan Gudiksen, Søren Poulsen, Kaj Ove Kristensen og Mads Dolberg. 
 
 
 
Ad 7: Eventuelt: 
 
I løbet af vinterhalvåret skal vi have set på Skive Sejlklubs vedtægter. 
NJH vil gerne har indført en procedure for evt. udnævnelse af æresmedlemmer.  
 
Sluttelig en kort drøftelse af, hvordan vi skal forholde os til bjergning af evt. 
grundstødte både. 
 
 
Ad 8: Næste møde 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 29. september 2014  kl. 18.00 
 
 
 
Jytte Ransborg 


