
Skive Sejlklub 
Referat fra bestyrelsesmøde 21. september 2015. 

 
 
Tid: Mandag den 21.september 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 17. august blev godkendt.   
 
 
Ad 2: Gennemgang af korrespondance 
 
Vi har modtaget et brev fra et bestyrelsesmedlem omkring afvikling af aften 
sejladserne. 
UM har svaret tilbage, men i bestyrelsen blev vi enige om, at emnet bør drøftes med 
alle de medlemmer der sejler kapsejlads. 
Der indkaldes til medlemsmøde den 18. november 2015. 
 
Fra Dansk Sejlunion har vi modtaget materiale vedrørende fremtidige kurser. 
Ungdomstræner opfordres til at deltage.  UM følger op herpå. 
 
Vi har modtaget skrivelse fra Kristian Meldgaard vedrørende sejlerskole i samarbejde 
med Viborg og Virksund sejlklubber. 
Vi har allerede hørt fra 3 personer der ønsker at komme på sejlerskole. Såfremt vi 
kommer op på 12 personer der ønsker duelighedsbevis, vil Kristian Meldgaard tilbyde 
undervisning i Skive Sejlklubs lokaler. 
Vi sætter opslag om duelighedsbevis på hjemmesiden, ligesom vi vil forsøge at 
indrykke annonce i Skive Folkeblad og Viborg Stifts Folkeblad.  
 
Fra Als Research (forskning og analysevirksomhed) har vi modtaget 
observationsskemaer til brug for Søsportens Sikkerhedsråd og Tryg vedr. brug af 



redningsveste mv.   ( observationsperioden er 2015 til 2017 ) Vi er udvalgt, idet vi er 
en havn uden fiskeri.    
 
 
 
Ad 3 – Økonomi, regnskab og budget. 
 
Et tilgodehavende på kr. 1.900 fra et medlem forsøges opkrævet via stævning. (evt. 
ved udlæg i båd) 
Det undersøges, om båden tilhørende en anden skyldner står på Sejlklubbens 
vinterliggeplads.  I bekræftende fald, vil vi forsøge at få båden fjernet på ejers 
regning. 
Økonomi ellers ok.   
 
Ad 4:  Nyt fra udvalgene. 
 
Kapsejlads: 
Sidste onsdags sejlads sejles onsdag den 23. september. 
 
Trangmanden Rundt sejles samme dag som ungdomsafdelingen afholder Spar Nord  
Cup lørdag den 3. oktober 2015.   
Alle griller sammen i klubhuset lørdag aften. 
Vi sponsorer pølser til junior sejlerne om søndagen. 
 
Som tidligere omtalt arrangeres der medlemsmøde i november, hvor der samtidig 
drøftes, hvorledes Skive Sejlklubs deltagelse i Liga stævnerne håndteres fremover. 
Vi er nu berettiget til at sejle i 1. division efter flotte præstationer i 2015. 
Skive Sejlklub skal have sin egen Liga organisation.     
 
Tur sejlads: 
Intet at bemærke.  
 
Arrangement: 
Julebanko onsdag den 2. december.   (Bringes på hjemmesiden snarest) 
 
Vinterliggeplads: 
 
Den store blå kutter der henstår på vinterliggepladsen ligner et langtidsprojekt. 
Det er ikke tilladt at stå på vinterliggepladsen med et byggeprojekt, hvorfor ejeren vil 
blive kontaktet med henblik på at han får båden fjernet.   
Ifølge reglement for vinterliggepladsen skal alle både i vandet, med mindre man har 
en særaftale med sejlklubbens bestyrelse.   Der er ikke indgået aftale med ejeren af 
den store blå kutter.    
 
 
Ungdom: 
 
Tomme ølflasker fjernes fra ungdomsafdelingen. 
 
Spar Nord Cup afvikles sammen med Jysk Mesterskab for OK joller. Søren Johnsen 
sponsorerer en pokal fra egen samling til dette stævne.   
 
Der bestilles præmier hos Spar Nord til Spar Nord Cup.  



SJ kontakter TV Midt Vest og Skive Folkeblad i håb om at få dem til at bringe indlæg 
og resultater herfra.  SJ har kontakter begge steder.  
 
 
 
Materiel: 
 
UM har kørt den store RIB båd til Aalborg. UM har haft kontakt til værftet i Aalborg 
der oplyste, at båden stadig mister luft pga. utæthed mellem skrog og den faste bund. 
Dette sker ofte, når der sejles for hårdt på broer mv. uden brug af fendere.  
Såfremt vi skønner, at det vil blive for dyrt at renovere den, vil vi overveje at sælge 
den i en byttehandel.  
UM henter den hjem, såfremt den er tæt i morgen tirsdag den 22/9. 
  
 
Klubhus: 
 
Intet at bemærke  
.   
    
Hjemmeside: 
Julebanko og indkaldelse til medlemsmøde sættes på hjemmesiden.  
 
   
6. Evt. 
 
SJ spurgte, om vi havde mulighed for at handicappede kunne komme i vores 
klubhus.   
Vi har en aftale med restauranten, at såfremt vi får behov herfor, må vi benytte deres 
elevator op til 1. sal.  
   
Ad 8: Næste møde 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 16. november kl. 18.00, hvor vi 
samtidig planlægger medlemsmødet som skal finde sted onsdag den 18. november.    
 
 
Jytte Ransborg 


