
Skive Sejlklub 
Referat fra bestyrelsesmøde 17. august 2015. 

 
 
Tid: Mandag den 17. august 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. Nyt fra udvalgene 
5. Evt. 
6. Næste bestyrelsesmøde  

 
 

Ad 1: Godkendelse af referater 
 
Referater fra bestyrelsesmødet den 22. juni blev godkendt med en enkelt lille rettelse.   
 
 
Ad 2: Gennemgang af korrespondance 
 
Vi har modtaget godkendelse af sponsoraftale med Spar Nord for perioden 1/8 2015 
til 31/7 2017. Beløbet er på kr. 10.000 der udbetales ved indsendelse af faktura. 
Samtidig modtager vi 100 stk T-shirt med Spar Nord logo og for kr. 1.500 til 
præmiekøb til Spar Nord Cup. 
Det blev i den forbindelse også besluttet at Dommerbåden skal udstyres med Spar 
Nord Reklame igen 
Vi har modtaget indbydelse fra Aalborg Sejlklub vedrørende kapsejlads den 15/9 
2015. Indbydelsen hænges op på opslagstavlen og bringes på hjemmesiden. 
Endelig har vi modtaget anmodning fra DS om lån af vore klublokaler til afholdelse af 
3 klubarrangementer i januar måned 2016.  Anmodning bevilget.  
 
 
Vi har fået nogle nye medlemmer der gerne vil lære at sejle. 
Bestyrelsen drøftede forskellige muligheder for at opfylde deres ønsker.   
 
 
 
 
 



Ad 3 – Økonomi, regnskab og budget. 
 
Vi har modtaget penge fra Dansk Sejlunion i forbindelse med afholdelse af Liga 
Stævnet. Hermed kan regnskabet gøres op, hvilket nok ender med et meget lille 
overskud.  
 
Kontingentrestancer blev drøftet, og et par stykker sendes til inkasso.   
Kassebeholdning ok.  
Vi opretter særskilt tlf. nr. til MobilPay  (til brug for fremtidige stævner) 
 
 
Ad 4:  Nyt fra udvalgene. 
 
Kapsejlads: 
Indtil videre er der tilmeldt 9 både til efterårets onsdagssejladser, men vi forventer 
omkring 15. 
 
Liga stævner: 
Der mangler afholdelse af 2 stævner (Fåborg og København) 
Det forventes at senior holdet deltager i Fåborg og de unge deltager i København. 
Vi har ændret procedure, idet vi klubben nu betaler for tilmelding til forplejning til 
begge stævner.   (drikkevarer betales af sejlerne selv) 
 
Såfremt Maritim Center afholder stævner vil vi naturligvis udlåne det af vores materiel 
som de har behov for.    
 
   
Tur sejlads: 
Intet at bemærke.  
 
Arrangement: 
Stander ned den 3. oktober, hvor der arrangeres fælles spisning med deltagerne i 
Spar Nord Cup. Vi indhenter tilbud på mad i underetagen hos Restaurant 
Strandtangen. Der lokkes med udlevering af 1 flaske rødvin for til hver tilmeldt båd.    
 
 
Vinterliggeplads: 
 
Der er indkøbt buskrydder og der er nu ryddet pænt op på pladsen.  
Kurt fortsætter aftalen med vedligeholdelse af pladsen.  
 
 
Ungdom: 
 
Det går godt med den nye træner hos nybegynderne. 
Vi skal huske at indhente børneattest på ham.   
 
Der er problemer med tilmelding af nye sejlere.  SJ kopierer i papirudgave og uddeler 
til sejlerne. 
 
Det går godt for eliten – der er indhentet gode resultater. 
Vi skal huske at have papir på alle ungdomssejlerne – også eliten. 
 



 
 
Materiel: 
 
Der er indkøbt materiel, således at alle joller er korrekt udstyret. 
Der er ligeledes købt hjul til træk apparatet  
Vore VHF radioer duer ikke længere. Der indkøbes 5 nye 
Gummibåden er endnu ikke lappet. SJ kører til Aalborg med den. 
 
Dommerbåden blev alligevel ikke repareret i sommerferien. Dette arbejde udsættes til 
vinter halvåret.  
  
 
Klubhus: 
 
De gamle adgangskort lukkes nu ned 
.   
    
Hjemmeside: 
Intet at bemærke  
 
   
6. Evt. 
 
Vi blev kontaktet af foreningen for Limfjorden Rundt vedrørende en stand på havnen. 
Vi takkede nej hertil.   
   
Ad 8: Næste møde 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 21. september kl. 18.00.   
 
 
Jytte Ransborg 


