
Skive Sejlklub 
Referat fra bestyrelsesmøde 13. april 2015. 

 
 
Tid: Mandag den 13. april 2015 
Sted: Klubhus 
Deltagere: Fra bestyrelsen deltog: 
 Ulrich Maagaard (UM) 
 Niels Jørgen Hedevang (NJH) 
 Henrik Mogensen (HM) 
 Søren Johnsen (SJ) 
 Niels Bo Nielsen (NBN) 
 Knud Erik Sørensen (KES) 
 Jytte Ransborg (JR) 
   

Michael Møller deltog i punktet vedrørende Liga stævnet.  
 
Dagsorden:  

 
1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde  
2. Gennemgang af korrespondance. 
3. Økonomi, regnskab og budget 
4. Liga stævne – nedsættelse af arbejdsgrupper. 
5. Nyt fra udvalgene 
6. Evt. 
7. Næste bestyrelsesmøde  

 
 

Ad 1: Godkendelse af referater 
 
Referater fra den ordinære generalforsamling den 4. marts, den  ekstraordinære 
generalforsamling den 8. april og bestyrelsesmødet den 30. marts blev godkendt.  
 
 
Ad 2: Gennemgang af korrespondance 
 
Der var ikke modtaget korrespondance.   
 
 
 
Ad 3 – Økonomi, regnskab og budget. 
 
Ifølge restanceliste er der ca. 20 personer der endnu ikke har betalt kontingent (der 
er udsendt rykkere) 
Vi har fået 2 – 3 nye medlemmer.   
      
 
Ad 4: Liga stævne 
 
Ligastævnet afholdes i Skive den 8 – 9 og 10 maj (1. division) og den 16. og  17. maj 
(2. division) 



NJH og UM har gennemgået invitationerne. Mødet med Peter Volsing Wolsing fra 
Dansk Sejlunion blev udsat til næse uge (var berammet til 13/4 2015) 
Uafklarede spørgsmål forventes derfor først besvaret næste mandag den 20. april. 
 
NJH har indhentet tilbud på levering af mad til hhv. grill aften og festaften. 
Der er indhentet tilbud fra 3 forskellige. 
 
Vi lejer et stort telt med borde, stole og service til bespisning af de ca. 200 sejlere + 
hjælpere mv.  i alt måske 250 personer. 
 
JR blev bedt om at finde team til at sørge for morgenmaden lørdag og søndag i 
begge weekender.   Der skal bruges ca. 5 – 6 personer den første weekend og 3 -4 
personer den anden weekend.  
  
Der vil være mulighed for, at vore egne sejlere kan komme til Struer søndag den 26. 
april og mandag den 27. april for træne i de J/70 både der udlejes fra Struer Sejlklub. 
Michael Møller og Bo Nielsen undersøger priser og sørger for tilmelding (underskrift 
af lejekontrakt mv.)  De skal samtidig finde ud af, om der er behov for 
udtagelsessejladser, såfremt alle interesserede kan sejle de 4 weekender.  
 
 
 
Ad 5: Nyt fra udvalgene. 
 
Kapsejlads: 
Indbydelse til Hancock Sejladsen er nu klar. Der er lagt op til et meget fint stævne, 
hvor der  arrangeres meget for dem på land.  
Indbydelsen lægges på hjemmesiden og sidste tilmeldingsfrist vil blive den 10/6 2015 
. 
 
Tilmelding til aftensejladserne og Trangmanden rundt lægges også på hjemmesiden 
og sættes på opslagstavlen. 
UM sender sms herom snarest. 
 
Både uden målerbrev får deres egen start – der vil sandsynligvis blive trukket lod om 
præmie i denne gruppe.       
 
   
Tur sejlads: 
Intet at bemærke 
 
 
Arrangement: 
Trangmanden Rundt den 2. maj starter med morgenmad kl 08.00. 
Standeren sættes kl. 09.00 
1. start vil blive kl. 10.00. 
Efter sejladsen vil der være molebajer og grillpølser på plænen.  
 
 
 
Vinterliggeplads: 
 
Intet at bemærke 



 
 
Ungdom: 
 
Træning startet for ca. 1 md. siden. 
Vi mangler stadig nye sejlere, Skal vi annoncere i avisen med at vi sejler tirsdag og 
torsdag? 
UM rykkede for den brochure der skal udarbejdes til brug for at dele ud til skoler m.fl. 
SJ tager hånd om den sag.   
SJ skal spørg Henrik Damsgaard, om han kan være behjælpelig med at finde 
ungdomstræner.  
 
 
 
Materiel: 
 
Vi mangler havestole i forbindelse med den forestående festival. 
NJH køber 40 stk.  
 
Ledsagerjoller klares inden Ligastævne. 
SJ sørger for at pumpe alle gummibåde.  
  
 
Klubhus: 
 
Intet at bemærke.  
    
Hjemmeside: 
Der mangler stadig fotos af bestyrelsesmedlemmer. 
NJH tog på stedet et billede af både Bo og Knud Erik ☺   bliver sent til Jan. 
 
6. Evt. 
 
Der var ingen indlæg under dette punkt, men Liga stævnet blev igen drøftet.  
   
Ad 8: Næste møde 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 21. april 2015 kl. 18.00 i klubhuset  
 
 
Jytte Ransborg 


