
Skive Sejlklub 
Referat fra bestyrelsesmøde 12. januar  2015. 

 
 
Tid: Mandag den 12. januar 2015 
Sted: Klubhus 
Deltagere: Fra bestyrelsen deltog: 
 Ulrich Maagaard (UM) 
 Niels Jørgen Hedevang (NJH) 
 Henrik Mogensen (HM) 
 Søren Johnsen (SJ) 
 Niels Bo Nielsen (NBN) 
 Jytte Ransborg (JR) 
   

Der var afbud fra Henrik Damsgaard 
 
 
Dagsorden:  

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

 
 

Ad 1: Godkendelse af referater 
 
Referatet af bestyrelsesmødet den 10. november 2014 blev godkendt.  
 
 
Ad 2: Gennemgang af korrespondance 
 
Tilbud fra Skive Folkeblad om billigere annoner  – vi afventer 1. år og ser, hvordan 
kalenderen kommer til at se ud.  
 
 
Ad 3 – Økonomi, regnskab og budget. 
 
Der har været en del utilfredshed med kontingent opkrævningen. Nogle er udmeldt, 
idet de har fået nyt dankort, hvor kontrol cifre er ændret, hvorfor systemet ikke kan 
godkende kortet.  
Vi skal have udarbejdet et notat vedrørende disse problemer til hjemmesiden og evt. 
til udsendelse pr. mail.  
UM og HM ser på sagen omkring de ugyldige kort.    
. 
Økonomi tilfredsstillende. 
 
 



 
 
Ad 4: Generalforsamling 
 
Indkaldelse udsendes 3 uger før.  Sendes pr. post senest den 11. februar 2015. 
UM laver udkast til indkaldelse der rundsendes til bestyrelsen til gennemsyn.  
NBN, NJH og UM pakker kuverter med indkaldelse.   
 
JR sender kopi af vort forslag til nye vedtægter til advokat Gitte Søgaard.     
 
Det blev besluttet, at der igen skal være mulighed for spisning før 
generalforsamlingen. 
 
Bestyrelsen vil foreslå Gitte Søgaard som dirigent. 
 
Bestyrelsesmedlemmer på valg er Henrik Damsgaard, Henrik Mogensen og Jytte 
Ransborg.  
Kun Henrik Damsgaard modtager ikke genvalg. 
 
I stedet vil bestyrelsen foreslå Mathias Skovby.  
 
 
Ad 5: Nyt fra udvalgene. 
 
Kapsejlads: 
Intet at bemærke. 
 
   
Tur sejlads: 
Intet at bemærke 
 
 
Arrangement: 
Intet at bemærke 
 
 
Vinterliggeplads: 
 
I forbindelse med sidste uges storm drøftede bestyrelsen nødvendigheden af, at alle 
både der henstår på vinterliggepladsen er forsikret i tilfælde af uheld i forbindelse 
med storm og stormflod.  
Vi beder Kurt om at tjekke.   
 
 
Ungdom: 
 
Vi mangler unge sejlere på alle hold. Der er heller ikke fyldt op hos SJ.  
Vi bør have flere tilbud til de unge. 
Et af tilbuddene kunne være ”stand up padling”  
Evt. ansøgning om tilskud til indkøb af padlere hos MCS.    
 
 
  



 
Materiel: 
 
Flydebro er nu færdig og igen lagt ud.  (skal evt. males igen) 
 
 
Klubhus: 
 
Arbejdet med udsugning påbegyndes den 25. januar 2015. 
Øvrige forbedringer pågår pt.  
 
Bestyrelsen besluttede at købe nyt TV 65”. 
NJH sørger for købet.   
 
    
Hjemmeside: 
Jan Gudiksen deltog i mødet. 
Hjemmesiden bør opdateres oftere. 
  
 
6. Sejlsportsliga. 
Der afholdes møde i Liga udvalget den 28. januar 2015. 
 
 
7. Hyldning af mestre 
Det sker den 6. marts 2015 i KCL og vi har mulighed for at deltage med 10 frivillige. 
Vi fremsendes liste til KCL. 
   
Ad 8: Næste møde 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 16. februar 2015 kl. 18.00. 
 
 
 
Mødet var kortvarig suspenderet fra 19.00 til 19.30, idet vi havde inviteret Torben 
Kornum, til at fortælle om MCS arbejde. 
  
 
 
 
Jytte Ransborg 


