
Skive Sejlklub 
Referat fra bestyrelsesmøde 22. juni 2015. 

 
 
Tid: Mandag den 22. juni 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. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde  
2. Gennemgang af korrespondance. 
3. Økonomi, regnskab og budget 
4. Evaluering stævner og Skive Festival. 
5. Nyt fra udvalgene 
6. Evt. 
7. Næste bestyrelsesmøde  

 
 

Ad 1: Godkendelse af referater 
 
Referater fra bestyrelsesmødet den 13. april blev godkendt.  
 
 
Ad 2: Gennemgang af korrespondance 
 
En af de unge deltagere ved Liga stævnet i Horsens har sendt os en opgørelse over 
udlæg til forplejning i forbindelse med stævnet.   
Vi dækker undtagelsesvis forplejning i Skive og Horsens. Resten skal deltagerne selv 
betale, hvilket også blev vedtaget på et tidligere møde vedr. Liga sejladserne.  
 
Vi har modtaget en invitation fra FLID om at deltage i Vild med vand projektet. 
Vi vurderer og der tages stilling på mødet i august. (svar inden 1/9 ) 
 
Modtaget ansøgning om et medlemskab til ½ kontingent, idet vedkommende skal 
deltage i et VM for Albin Expres. 
Ansøgning blev desværre afslået, idet vedtægterne ikke giver mulighed herfor.  
    
 
 
Ad 3 – Økonomi, regnskab og budget. 
 
Pænt indestående på kontoen. 
Lille overskud på Ligastævne 



Meget fint overskud på Skive Festival. 
 
Medlemsantal pr. juni er 192. 14 – 15 personer mangler stadig at betale kontingent.  
 
Vi har modtaget et pænt beløb i forbindelse med Knud Møllers død.   
Knud Møller og familie havde udtrykt, at Skive Sejlklubs ungdomsafdeling skulle 
betænkes frem for blomster og kranse til begravelsen. 
Vi er meget taknemmelige for beløbet.   
 
 
Ad 4: Evaluering stævner og Skive Festival. 
 
Bortset fra vejret, forløb ligastævnerne godt.  Det var et stort arbejde men også 
givende.  
 
Med hensyn til Skive Festival forløb dette også godt.  Fremover skal der være mere 
klarhed over, hvilket job man melder sig til på den frivillige liste.  (enten ølvogn, 
pølsevogn eller toiletter)   
Der var enkelte klager over toiletforholdene. Der skal være mere rengøring af toiletter 
under festivallen.   
 
 
Ad 5: Nyt fra udvalgene. 
 
Kapsejlads: 
Der er købt præmier til resten af året (godt og vel ☺) 
 
Lyby Bro er forlænget, men der mangler fortøjningsmulighed. 
 
Hancock sejlads aflyst (igen) Muligvis det forkerte tidspunkt, måske skal vi næste år 
vente til september med at afholde dette stævne.  
 
Der har være 8 – 10 deltagende både ved forårets sejladser.     
 
   
Tur sejlads: 
Vi har modtaget mail vedrørende tur bøjerne. 
Vi har bedt om at få dem lagt ud og vi afventer af værftet får sagen bragt i orden.  
 
 
Arrangement: 
Intet. 
 
 
Vinterliggeplads: 
 
Intet at bemærke 
 
 
Ungdom: 
 
Vi har fået to nye medlemmer til optimistklassen (2 piger) 
Der er pt. 8 sejlere på nybegynderholdet.  



SJ har 7 elitesejlere  
Vi mangler stadig  ungdomstræner. 
Det blev besluttet at købe våddragter for de penge vi fik fra Knud Møller.  
 
 
 
Materiel: 
 
En gummibåd er utæt. Den skal køres til Ålborg for at blive lappet.  
 
2 Feva joller er udlejet til Viborg for i alt kr. 3.000,00 for denne sæson.  
 
Motor på Moland er utæt og Jens Viborg har udbedret midlertidigt. 
Dommerbåden skal have den store tur og Jens Viborg vil muligvis gøre det i 
sommerferien. 
Niels Sohn vil ordne El ombord.  
  
 
Klubhus: 
 
Allonge blev underskrevet, idet alle mangler nu er udbedret.   
    
Hjemmeside: 
Mailadresser for bestyrelsen skal tjekkes. KES og SJ får ikke mail. 
Alle referater skal fremgå af hjemmesiden. 
 
   
6. Evt. 
 
Der var ingen indlæg under dette punkt..  
   
Ad 8: Næste møde 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 17. august kl. 18.00 i Sejlklubben.   
 
 
Jytte Ransborg 


