
Skive Sejlklub 
Referat fra bestyrelsesmøde 10. november 2014. 

 
 
Tid: Mandag den 10. november 2014 
Sted: Klubhus 
Deltagere: Fra bestyrelsen deltog: 
 Ulrich Maagaard (UM) 
 Niels Jørgen Hedevang (NJH) 
 Henrik Mogensen (HM) 
 Søren Johnsen (SJ) 
 Henrik Damsgaard 
 Bo Nielsen 
 Jytte Ransborg (JR) 
   

 
 
 
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 og andre datoer  

 
Ad 1: Godkendelse af referater 
 
Referatet af bestyrelsesmødet den 29. september blev godkendt.  
 
 
Ad 2: Gennemgang af korrespondance 
 
Alle i bestyrelsen havde fra SJ modtaget et flot og fyldigt referat fra Spar Nord Cup 
udarbejdet af Claus Brink Andersen.  
 
Skrivelse vedrørende  kursusrefusion.  HM har sendt anmodning 
 
Vi har fået svar på forespørgsel vedr. mangler i klubhus. 
Vi får ny udsugning.   Vi får ikke nyt gulv i baderum (for dyrt)  
Kommunen er heller ikke indstillet på nye tætningslister som ellers lovet. 
UM kontakter Justus fra Skive Kommune vedrørende tætningslister og døre, idet vi 
ikke kan acceptere denne beslutning.    
 
Indbydelse fra vinterbadesklubben Viski i  anledning af foreningens 10 års jubilæum. 
JR deltager.  
 
 
 



 
Ad 3 – Økonomi, regnskab og budget. 
 
Regnskab tilfredsstillende – god økonomi. Stadig få restancer vedrørende pladsleje 
for sommerliggepladser.   
 
. 
 
Ad 4: Gennemgang af vedtægter. 
 
Vedlagt  udkast til reviderede vedtægter.  
 
Ad 5: Nyt fra udvalgene. 
 
Kapsejlads: 
Bo har præmier (6 x  100)  
 
   
Tur sejlads: 
Intet 
 
 
Arrangement: 
UM havde medbragt tilbud på store fladskærme. 
Bestyrelsen besluttede, at fladskærme uanset  størrelse  alligevel vil være for små  til 
at man vil kunne se fra alle pladser i klubhuset. 
UM indhenter tilbud på god projektor i stedet.    
 
Næste arrangement er julebanko onsdag den 3. december. Med  hensyn til indkøb af 
præmier hertil vil NJH spørge John om han evt. gemt indkøbslister mv. fra tidligere 
år.  Vi spørger også John om han evt. vil være opråber igen. 
UM tager kontakt til Sune og anmoder ham om at komme og hjælpe denne aften.  
 
 
Vinterliggeplads: 
 
Intet 
 
 
 
Ungdom: 
På DS hjemmeside vedr. TORM Grand prix stævner ligger  Skive Sejlklub rigtig fint, 
kun Kaløvig Sejlklub kan matche os.  
SJ sørger for at der kommer noget på hjemmesiden omkring dette.    
Vi er blevet tildelt et TORM stævne der afholdes den 14/5 – 17/5. Vi får nærmere 
omkring dette senere.  
 
 
Materiel: 
Alle både tilhørende SSJ er nu inde i huset. Tingene låses inde. 
Der bør ryddes op i ungdomsafdelingen ifølge NJH. 
 



Flagstangsholderne er svejst sammen – skal galvaniseres  for at kunne holde så tæt 
på vand. 
 
Renovering af standermast er nu påbegyndt, idet masten er nedtaget. 
Produktionsskolen spørges med hensyn til at være behjælpelig med at skrabe og 
slibe masten -  evt. på skolen.     
 
 
Klubhus: 
 
Det blev besluttet at udskiftning af nye nøglekort skal starte den 3. december i 
forbindelse med julebanko.  Henrik og John står for dette.  (Afkrydsning på 
medlemsliste). 
 
   
  
Hjemmeside: 
Ikke opdateret – mangler stadig referat og opslag omkring julebanko..   
 
6. Sejlsportsliga. 
 
Peter Wolsing fra DS kommer forbi førstkommende onsdag for at se på forholdene i  
forbindelse med at vi ønsker at afholde et Liga stævne.  Stævnerne løber over 2 på 
hinanden følgende weekender.  1. og 2. division. 
UM afhoder mødet med Peter Wolsing i klubhuset.  
 
 
Ad 8: Næste møde 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes i forbindelse med julefrokosten den 10. december.  
Mødet bliver kl. 18.00 og spisningen er kl. 19.00. 
 
 
 
Jytte Ransborg 


