
Skive Sejlklub 
Referat fra bestyrelsesmøde 8. februar 2016 

 
 
Tid: Mandag den 8. februar 2016 
Sted: Klubhus 
Deltagere: Fra bestyrelsen deltog: 
 Ulrich Maagaard (UM) 
 Niels Jørgen Hedevang (NJH) 
 Henrik Mogensen (HM) 
 Søren Johnsen (SJ) 
 Niels Bo Nielsen (NBN) 
Afbud Knud Erik Sørensen (KES) 
Afbud 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 seneste bestyrelsesmøde  godkendt. 
 
 
Ad 2: Gennemgang af korrespondance 
 
Indbydelse til Liga møde i Odense. Ulrick og Michal Møller deltager.  
Skive kommunes hyldning af mestre i KCL d. 4-3 
Vi har indstillet: Katarina Knudsen Guld Zoom 8 piger 
                          Søren Johnsen     Sølv EM Europe Jolle 
                          Søren Koitzsch, Lars Skov, Anders Pedersen og Sko 
                          Dansk mester BB10m 2015 
  
 
 
 
Ad 3 – Økonomi, regnskab og budget. 
 
Tilfredsstillende økonomi. 
Henrik forelagde den aktuelle status på medlemmer, der er nogle stykker 
 som mangler at  betale, Henrik er i dialog med dem. 
Revisoren kom med regnskabet fra 2015 som blev gennemgået. 
 
 
Ad 4:  Nyt fra udvalgene. 



 
Kapsejlads: 
 
Foreløbig kapsejladskalender er på hjemmesiden: 
Der afventes nyt fra kredsmøde d. 16 marts. 
  
 
 
Tur sejlads: 
Der har været møde i SSJ om tur bøjer, der kommer nyheder 
på tursejler. 
 
Arrangement: 
Intet nyt.  
 
Vinterliggeplads: 
 
Kurt og Ulrick har haft møde med den blå kutter Jørgen Kås. 
 Vi har bedt ham fjerne den, men vi må også gerne sælge den 
 pris 25000 kr. men vi er ikke interesseret. 
 
Ungdom: 
 
Gleen har været på instruktør kursus. 
Der arbejdes på joller så de klar til foråret. 
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: 
Klublokaler er er sat på standby indtil foråret.  
   
   
.   
 Hjemmeside: 
Intet at bemærke.   
 
 
  5. Evt. Der er sendt mail ud til medlemmerne om generalforsamling 
           d. 9. marts der er opslag i klubhuset, og der er opsat hvem  
der bliver udnævnt til æresmedlem. Anna Dolberg - Vagn Arvid Holm - Knud L. W. 
Møller. 
 
Næste møde d.7. marts kl. 18 
Referat Niels J Hedevang 


