
Skive Sejlklub 
Referat fra bestyrelsesmøde 29. september 2014. 

 
 
Tid: Mandag den 29. september 2014 
Sted: Klubhus 
Deltagere: Fra bestyrelsen deltog: 
 Ulrich Maagaard (UM) 
 Niels Jørgen Hedevang (NJH) 
 Henrik Mogensen (HM) 
 Søren Johnsen (SJ) 
 Jytte Ransborg (JR) 
 Afbud fra: 
 Henrik Damsgaard 
 
  

 
 
 
Dagsorden:  

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

 
Ad 1: Godkendelse af referater 
 
Referatet af bestyrelsesmødet den 18. august  blev godkendt.  
 
 
Ad 2: Gennemgang af korrespondance 
 
Modtaget skrivelse fra duelighedsklubben vedrørende bugsering af både med private 
både. 
Skrivelsen lægges på hjemmesiden og sættes på opslagstavlen.  
 
Skrivelse fra Dennis Påske, DS vedr. træning af trænere. 
Opfordring videregives til ungdomstrænere. 
 
Skrivelse fra Meta Hansen KDY vedr. udleje af Zoom 8 joller. 
Vi kan ikke leje disse joller ud, idet vi har fået en forespørgsel fra ungdomsklubben 
vedrørende evt. fremtidig brug af dem. 
UM skriver til Meta Hansen herom. 
 
Weilbach har tilbudt, at vi kan købe undervisningsmateriale (til duelighedsbevis) med 
en rabat på klassesæt på 10%. 
Vi henviser til dette tilbud. 



 
Indbydelse til klubkonference den 20. og 21.  november på Vingsted Centret. 
Tema: Puls i håret. 
Tilmelding senest 2. november.   
Endnu ingen tilmelding fra SSJ.   
 
  
 
Ad 3 – Økonomi, regnskab og budget. 
 
Regnskab tilfredsstillende – god økonomi. Stadig få restancer.  
Det ser ud som om BB 10 M stævnet har givet et pænt overskud. Der er dog stadig 
tvivl om et par fakturaer. 
 
Økonomi - Sejlsportsliga. 
Det ser ud som økonomien her er i overensstemmelse med det budgetterede. 
 
 
Ad 4: Gennemgang af vedtægter. 
 
Udsættes til særskilt møde.  
 
Ad 5: Nyt fra udvalgene. 
 
Kapsejlads: 
Efterhånden har alle både indløst målerbrev. 
Fur rundt  vil næste år blive med start fra Fur. (som i gamle dage)  
 
Henrik Kjær har tilbudt sin hjælp til kapsejladsudvalget.    
 
   
Tur sejlads: 
NJH kom med forslag til en herretur til Thyborøn  med start Kristi Himmelfartsdag den 
14. maj 2015 og med stop i Glyngøre (grillaften) på udturen og stop i Struer 
(grillaften) på hjemturen.  Hjemkomst Skive søndag den 17. maj 2014.    
Spændende forslag. 
 
 
Arrangement: 
Det er stadig tanken, at vi vil forsøge en filmaften i november  (BB 10 stævne og 
Ligasejlads)  
Der blev ved samme lejlighed drøftet køb af stor fladskærm (TV) og ny projektor. 
UM og NJH undersøger muligheder for at vise TV i klubbens lokaler.   
Næste planlagte arrangement vil blive julebanko onsdag den 3. december 2014.   
 
 
Vinterliggeplads: 
 
NHJ har udarbejdet udkast til nyt regulativ for vinterliggepladsen. 
Skal ikke være en del af vedtægterne, idet regulativet ændres løbende med hensyn 
til priser mv. 
 
 



 
Ungdom: 
Spar Nord Cup blev afviklet i samarbejde med Sunds Sejlklub. 
Som sædvanlig et godt stævne. 
Stor ros til Claus fra Sunds Sejlklub, der havde udarbejdet manual ned til mindste 
detalje for alle hjælpere. 
Claus har udarbejdet et referat fra stævnet. (SJ rundsender dette til bestyrelsen) 
  
SJ vil gerne brug nogle midler til ny folder omkring ungdom. 
(Mathias kommer med udkast til samme) 
Mathias vil gerne på trænerkursus, men inden han kan komme dette, skal vi  have 
trænerkontrakt på ham i hus. 
Anne Mette Laugesen vil gerne på begynderkursus.   
Begge kurser tilbydes, såfremt de vil binde sig som træner mindst 1 år. 
SJ vil også gerne på kursus. 
 
 
Materiel: 
Glen vil gerne male dommerbåden. 
 
Standermasten skal nedtages, slibes og lakeres. 
Der nedsættes et udvalg, der kan stå for dette under ledelse af Kurt Jensen. 
Masten bør tages ned i oktober,  således den kan tørre. 
Der skal oprettes mulighed for at tilmelde sig dette arbejde på hjemmesiden. 
Jollebroen skal tages op – er delt i to.  NJH står i spidsen for dette arbejde.   
 
 
Klubhus: 
Vi har modtaget allonge til lejekontrakt  i revideret udgave. 
UM foreslog, at vi først underskriver, når vi har fået udbedret mangler. 
UM skriver til Skive Kommune om dette.   
   
  
Hjemmeside: 
Mangelfuld – ikke opdateret.   
 
6. Sejlsportsliga. 
 
Vi mangler information både omkring forløbet 2014 og omkring det videre forløb, 
Pt. ser det ud som om vi overholdt budgettet med hensyn til deltagelse. 
 
Det blev drøftet, om vi i SS skal prøve at få et af sejladserne til Skive i 2015, da vi nu 
selv er ude af sejladsen. 
 
Vi bør lave et oplæg til generalforsamlingen vedrørende satsning på deltagelse igen. 
Vi vil stadig forsøge at få en film aften omkring sejladserne i løbet af november.     
  
 
Ad 7: Eventuelt: 
 
Intet. 
 
Ad 8: Næste møde 



 
Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 10. november kl. 18.00 
(Mortensaften) 
 
 
 
Jytte Ransborg 


