
Skive Sejlklub 
Referat fra bestyrelsesmøde 16. februar 2015. 

 
 
Tid: Mandag den 16. februar 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 
 
Per Bonnevie deltog i punkt 3 – gennemgang af regnskab og budget. 
 
 
Dagsorden:  

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

 
 

Ad 1: Godkendelse af referater 
 
Referatet af bestyrelsesmødet den 12. januar 2015 blev godkendt.  
 
 
Ad 2: Gennemgang af korrespondance 
 
Invitation til Generalforsamling i Dansk Sejlunion den 21. marts 2015. UM deltager. 
 
Invitation fra DIF vedrørende adskillige tilbud omkring ”Foreningsfokus” 
 
Generalforsamling i Limfjordskredsen den 3. marts 2015. NJH og UM deltager heri, 
hvis muligt.  
 
Invitation til Flodskipperkursus i Lemvig Sejlklub, der udbyder dette i samarbejde med 
FLID. Afholdes den 21.marts 2015.. Invitationen sættes på oplagstavlen) 
 
Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Skive Idrætssamvirke den 26. marts 2015. 
(desværre er der ikke mulighed for deltagelse fra SS bestyrelse) 
 
DS inviterer andre klubber til informationsaften vedrørende DS turbøjer. 



Arrangementet afholdes i Skive Sejlklubs lokaler den 5. marts 2015.03.04 
 
Mail fra Mathias Skovby, hvori han meddeler, at han ikke som foreslået kan opstille 
som bestyrelsesmedlem for SSJ. 
 
 
Ad 3 – Økonomi, regnskab og budget. 
 
Klubbens revisor Per Bonnevie deltog i dette punkt, og han gennemgik regnskabet 
for året 2014. 
Regnskabet vil blive gennemgået på generalforsamlingen den 4. marts 2015. 
Bestyrelsen udtrykte sin tilfredshed med regnskabets resultat.  
 
Efterfølgende blev der i samarbejde med per Bonnevie udarbejdet budget for 2015. 
Budgettet vil ligeledes blive gennemgået på generalforsamlingen. 
 
      
 
Ad 4: Generalforsamling 
 
Bestyrelsens forslag til ændring af klubbens vedtægter blev gennemgået. 
Advokat Gitte Søgaard havde i forvejen haft mulighed for at gennemgå og 
kommentere bestyrelsens forslag.    
 
Bestyrelsen gennemgik listen over de forskellige udvalg, for at sikre evt. genopstilling 
eller opstilling. 
 
Ad 5: Nyt fra udvalgene. 
 
Kapsejlads: 
Årets kapsejladser er nu fastsat.   
 
   
Tur sejlads: 
Intet at bemærke 
 
 
Arrangement: 
Intet at bemærke 
 
 
Vinterliggeplads: 
 
Intet at bemærke 
 
 
Ungdom: 
 
Kort drøftelse af evt. tiltag i forbindelse med mangel på unge sejlere.  
 
  
 
Materiel: 



 
Intet at bemærke. 
 
 
Klubhus: 
 
Der er nu indkøbt nyt TV. 
Vil blive taget i brug første gang til generalforsamlingen.  
    
Hjemmeside: 
Intet at bemærke. 
 
6. Gennemgang af aktivitetskalender 
 
NJH har udarbejdet flot forslag til aktivitetskalender for 2015 
NJH foreslog, at Spar Nord Cup evt. flyttes til samme weekend som Trangmanden 
Rundt efterår den 3/10 2015, idet det ikke er muligt at afholde Spar Nord Cup den 26. 
27. september, 
 
Trangmanden forår bliver lørdag den 2. maj 2015. 
 
MCS vil gerne stå for dette års udgave af Hancock Cup den 20. og 21. juni.   
De har en plan, hvor ikke kun de aktive sejlere kan deltage. 
Den nye havn på Fur bliver indviet 14 dage før, 
  
 
 
7. Evt.  
 
Der var ingen indlæg under dette punkt.  
   
Ad 8: Næste møde 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 4. marts kl. 17.00 lige før 
generalforsamlingen.  
 
 
 
 
Jytte Ransborg 


