
Skive Sejlklub 
Referat fra bestyrelsesmøde 16. november 2015. 

 
 
Tid: Mandag den 16. november 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. Plan for medlemsmøde den 18. november 2015 vedr. kapsejlads. 
6. Evt. 
7. Næste bestyrelsesmøde  

 
 

Ad 1: Godkendelse af referater 
 
Referater fra bestyrelsesmødet den 21. september blev godkendt.   
 
 
Ad 2: Gennemgang af korrespondance 
 
Brev fra TRYG vedrørende aftale om forsikring på løsøre. Aftalen udløber 1/1 2016. 
UM kontakter TRYG med henblik på at få prisen reduceret, inden vi forlænger.  
 
Skrivelse fra TDC med tilbud om større hastighed mod betaling, men her blev svaret 
et nej.   
 
Skive Kommune har sendt indbydelse til et foredrag om konflikthåndtering. 
Indbydelsen videresendes til relevante personer.   
  
 
 
 
Ad 3 – Økonomi, regnskab og budget. 
 
Tilfredsstillende økonomi. 
Spar Nord Cup har givet et lille overskud. 
Resultat noget bedre sammenlignet med samme periode året før.   
 



Ad 4:  Nyt fra udvalgene. 
 
Kapsejlads: 
 
Foreløbig kapsejladskalender: 

 7/5 Trangmanden Rundt 
 11/5 Prøve aftensejlads 
 18/5 1. aftensejlads 
 18/6 Hancock sejlads 
 22/6 sidste aftensejlads (forår) med 29/6 som reserve.  
 10/8 Lyby Broræs 
 17/8 1. aftensejlads (efterår) 
 21/9 sidste aftensejlads (efterår) med 28/9 som reserve 
 1/10 Trangmanden Rundt efterår.  

  
 
 
Tur sejlads: 
Intet at bemærke.  
 
Arrangement: 
Julebanko onsdag den 2. december.   JR sørger for indkøb.  
Vi har rødvin på lager til rækkegevinster.  
 
Vinterliggeplads: 
 
Vi har ikke fået en tilbagemelding fra ejeren af den blå kutter der står på 
vinterliggepladsen.  Skrivelse fremsendes på ny, men denne gang anbefalet. 
Det undersøges, om der henstår flere både, der ikke overholder reglement om at 
både max må henstå på klubbens vinterliggeplads i 2 år uden at være i vandet.     
 
 
Ungdom: 
 
Vi er sammen med to andre klubber blevet forespurgt, om vi kunne være interesseret 
i at afholde DM for Melges 24 i perioden 27 – 28 august.  (ca..35 deltagende både) 
Ligeledes har vi fået forespørgsel på DM for E-joller der afholdes først i september 
over 3 dage. (ca.40 joller)   
Der blev afgivet et ok til begge stævner.  
 
SJ vil gerne have mulighed for at kunne komme i Skive Badeland med nogle Opti 
joller. 
Mulighederne undersøges. 
 
SJ efterlyste en førstehjælpskasse. Han undersøger hos TRYG fonden og evt. Falck.  
Det undersøges samtidig, om trænere bør have førstehjælpskursus.   
 
 
Materiel: 
 
Joller hentes hjem fra værftet. Der pågår pt oprydning i jollegaragen.   
 



 
Klubhus: 
 
SSH døjer med lugtgener i deres baderum.  Vi vil gerne deltage i evt. TV inspektion 
af kloakrør mv, idet vi har fået klager fra Hotellet med hensyn til lugtgener fra vores 
baderum. Det er hovedsagelig et problem i pigernes baderum. 
 
Baderum i ungdomsafdelingen lukkes af for vinteren, ligesom rengøring af samtlige 
klublokaler er er sat på stand by indtil foråret.  
   
   
.   
    
Hjemmeside: 
Intet at bemærke.   
 
5. Plan for medlemsmøde den 18. november 2015 vedr. kapsejlads.  
 
Bo vil lede os gennem denne aften, hvor han bl.a. vil komme ind på, om der er 
interesse for at ændre på aftensejladserne.  F.eks med den ”gamle” 3 kant bane eller 
andre baner. Evt. distanceaftensejlads. 
 
Der lægges op til en drøfte af Liga sejladserne. Spørgeskema fra DS besvares via 
medlemmerne. 
 
I forbindelse med Liga stævner i 2014 og 2015 har SS betalt alle udgifter for den 
enkelte sejler til startgebyr, fortæring, kørsel osv., men hvis dette skal fortsætte, må vi 
forlange, at de sejlere der ønsker at medvirke ved stævner i 2016,  skal yde en 
betragtelig personlig indsats i forbindelse med Skive Festival.  
 
   
6. Evt. 
 
Det blev besluttet, at der traditionen tro afholdes julefrokost for bestyrelse og udvalg. 
Der inviteres til julefrokost på Restaurant Strandtangen onsdag den 9. december. 
UM inviterer udvalgsmedlemmer.  
 
UM deltog i et medlemsmøde hos SSH.  
SSH har tegnet en 2 års kontrakt med Skive Kommune, hvor kulturbåden Svanen må 
henligge i havnen, inderst ved bro 4. 
SS må låne Svanen til evt. arrangementer.  
UM kunne yderligere oplyse fra mødet, at SSH har planer om ombygning af 
sejlerstue og baderum. Endelig havde de planer om udvidelse af pladser i havnen 
med flydebroer til langskibe. Disse flydebroer påtænkes at ligge for enden af bro 1 og 
2. 
 
Bestyrelsen drøftede oplægget fra SSH og besluttede at sende skrivelse til SSH’s 
formand Flemming Klug med forslag om samarbejde, idet sejlklubben ikke udnytter 
egen klubhus fuldt ud, hvorfor vi vil stille vort klubhus til rådighed som sejlerstue for 
gæstesejlere, således at SSH udelukkende kan udvide med væsentlige bedre 
baderum. 
Vi foreslår også en anden beliggenhed for evt. udvidelse med flydebroer til langskibe.   
 



UM skriver til SSH om dette fremtidige samarbejde.    
     
 
   
Ad 8: Næste møde 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 11. januar 2016 kl. 18.00.    
 
 
Jytte Ransborg 


