
Skive Sejlklub 
Referat fra bestyrelsesmøde 21. april 2015. 

 
 
Tid: Mandag den 21. 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) 
   

.  
 
Dagsorden:  

 
1. Ligastævner. 

 
 

Ad 1: Ligastævner 
 
UM og NJH orienterede om mødet med Peter Wolsing fra DS. 
 
Peter Wolsing bliver indkvarteret i det yderste spidshus, hvor han således er tæt på 
alt hvad der foregår på tangen samt  alle baner på vand. 
 
Yderligere skal der indkvarteres 15 personer.  
 
Vi opstiller det hvide telt (indkøbt til Skive Festival) som Lounge til sejlerne, således 
de har et sted at opholde sig mellem sejladserne. Vi opstiller samtidig en Hancock 
ølvogn med køleskab samme sted. Vi søger bevilling, således vi kan sælge øl til 
begge stævner. 
 
Vi har lånt Surf klubbens hus, hvor vi har mulighed for at bruge toilet og badeforhold. 
De offentlige toiletter ligger også i det område.  
 
Der er bestilt 11 flagstænger hos Skive Kommune til opstilling på yderste dækmole. 
Vi har selv flagstænger til opstilling på træbroen (promenaden) Der vil være behov for 
at en del af disse flagstænger bruges til sponsor flag, ellers hejses dannebrog.  
 
Vi mangler stadig at finde en løsning på vagt situationen.  Claus Brink fra Sunds 
kunne desværre ikke.  
 
KES vil tage kontakt til pressen. 
 
 
Der er stadig ingen afklaring på Skive Sejlklubs egen deltagelse i Ligastævnets 2. 
division. 
Mads Dolberg vil forsøge at finde en besætning. 



Trænings sejlads i Struer den 26. 27. april ser indtil videre ikke ud til at blive til noget. 
 
Vi har pt. kun modtaget få tilmeldinger til Liga stævnets 1. division. Sidste frist for 
tilmelding er den 25. april 2015. 
 
Til slut blev bemandingsplanen drøftet. 
 
Foreløbig bemandingsplan 8. 9. og 10. maj. 
 
Bureau:  Jan Gudiksen 
 
Bespisning fredag aften:  NJH, UM, NBN, DJ, evt. JR 
 
JR sørger for bemanding til morgenmad (begge stævner) 
 
På vandet 1. division: 
 
Dommerbåd:  Peter Georg, Glenn, Henrik Kjær, herudover spørges Hans Andersen. 
 
Topmærkebåd: Gummibåd m/Søren Koitzsch, (og evt. Søren Poulsen eller Niels 
Dolberg) 
 
 
Dommerbåd J/80:  Bo, Niels Sohn, Niels Jørgen.  
 
Det er endnu uklart om der bliver sejlads for begge sportsbåde. 
 
 
 
Næste møde: 
  
Næste møde afholdes mandag den 27. april 2015 kl. 18.00 i klubhuset  
(JR kan ikke deltage) 
 
 
 
Jytte Ransborg 


