
Referat af ordinær generalforsamling den 9. marts 2016 i Skive Sejlklub. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det 

kommende år. 

4. Behandling af indkomne forslag (herunder valg af æresmedlemmer) 

5. Fastsættelse af kontingent for 2017 

6. Valg til bestyrelse. 

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

9. Valg af faste udvalg 

10. Eventuelt 

 

Ad – 1 Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslog Gitte Søgaard, der blev valgt. 

Gitte konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig. 

 

Ad – 2 Bestyrelsens beretning. 

Ulrich Maagaard bad forsamlingen rejse sig og med 1 minuts stilhed mindes de to afdøde 

sejlkammerater Andreas Løndal og Knud Møller.  

 

Ulrich nævnte bl.a.  

At vi her i Skive Sejlklub kan registrere et næsten stabilt medlemstal. Det svinger omkring 200 
medlemmer lidt afhængig af udviklingen i junior afdelingen, som i 2015 har haft et stabilt antal 
nybegyndere. I øvrigt dygtigt ledet af Glenn Riis, som har forstået at videre give glæden ved at 
lege og samtidig lære lidt om at sejle. Super godt gået Glenn. 

Herefter refererede Ulrich, hvad der er sket på bestyrelsesplan i det forløbne år: 

Januar: bestyrelsesmøde og forberedelse af generalforsamling, oprydning i værksted og møde 
med ligasejlere. 

Februar: møde med advokat om reviderede vedtægter som fremlagdes d. 23/2, bestyrelsesmøde 
og deltagelse i SSH generalforsamling 

Marts: møde i Sejlsports Ligaen i Fredericia, generalforsamling i SSJ og bestyrelsesmøde. 

April: Ekstraordinær generalforsamling med godkendelse af nye vedtægter. Møder med Peter 
Wolsing, Sejlsportsligaen vedr. forberedelse af liga stævner i Skive, møde med ligasejlere, møde 
med SparNord om sponsorat og et bestyrelsesmøde. 

Maj: afholdelse af to ligastævner på Strandtangen med telt, ølvogn hvorfra de våde og kolde 



sejlere kunne samle energi til næste race. Festen for 1. div. foregik her i klubhuset med bespisning 
af 150 personer, som var overordentlig tilfreds med menuen leveret rest. Strandtangen. 
Weekenden efter gentog vi programmet for 2. div. Blot var vejret om muligt dårligere. Det var 
nødvendigt at leje et solidt telt, som blev sikret med beton klodser imod voldsomme vindpust. 
Festen forløb som ved 1. div. dog med færre deltagere. På ligabanen placerede vort senior hold 
sig samlet på en flot 3. plads. Endnu engang stort tillykke herfra. Da stævnerne var afsluttet, og vi 
havde deltaget i afrigning af J-70erne, var det tid til evaluere om vores anstrengelser havde været 
ulejligheden værd. Regnskabet skulle gøres op og heldigvis kom vi ud med et positivt resultat. 

Juni: Festival som altid et stort arrangement, hvor vi trækker på mange frivillige hjælpere. Vi kan 
ikke udtrykke tak til disse hjælpere, som er stor nok. De er med til at sikre en god økonomi for 
klubben, og uden deres indsats vil det være nødvendigt med et helt andet og meget højere 
kontingent. Så tænk på det, hvis du engang får tilbud om at få lov til at hjælpe. Et sidste 
bestyrelsesmøde inden sommerferien og endnu et møde med SparNord om sponsorering. Junior 
ligabesætning viser styrke og forsvarer vores placering i toppen af 2. division. 

Juli: ferie. 

August: en rolig periode med 1 bestyrelsesmøde. Senior ligabesætning viser igen styrke og 
forsvarer vores placering i toppen af 2. division. 

September: en af vore RIB både kan ikke holde luft. Bringes til Klarup v. Aalborg for reparation. DS 
og Søsportens Sikkerhedsråd indsamler oplysninger om, hvor mange personer der benytter 
redningsvest. Niels Bo Nielsen indsamler oplysningerne her i Skive over en weekend. Et 
bestyrelsesmøde. Junior liga besætning viser igen overlegen styrke og sikrer SSJ en plads i 1. 
division i 2016. Stort tillykke til vore ligasejlere som har repræsenteret SSJ på fornem vis. 

Oktober: Afvikling af Spar Nord Cup for juniorer samtidig med forsøg på at gennemføre 
Trangmanden Rundt. Manglende vind betød for juniorerne, at der kun blev afviklet lidt sejlads om 
lørdagen, medens det søndag ikke var muligt at sejle. Trangmand måtte også skydes af efter at 
deltagerne var drevet rundt på fjorden i nogle timer. RIB båd hentes retur efter rep. af mange små 
huller i en luftlomme. 

November: Møde med Kristian Melgaard som vil starte undervisning til duelighedsprøve fra januar 
2016. SSH afholder information om Svanen, jeg udtaler på SSJ vegne kritik af placeringen. Møde 
med SSH om deres planer for ombygning af servicelokaler. SSJ tilbyder vores klublokale bl.a. til 
gæste sejlere. Alle havnens lejere kan og må benytte klublokalet på samme vilkår som 
sejlklubbens medlemmer. Dvs. betale kontingent. Medlemsmøde om evt. fornyelse/forandring af 
kapsejlads programmet. Møde med liga sejlerne om deltagelse i 2016, hvor vi som nævnt tidligere 
er kvalificeret til at sejle i 1. division. 

December: julebanko hvor næsten alle deltagere kunne hjembringe gevinster, da der desværre 
ikke var så stort fremmøde af deltagere. Et bestyrelsesmøde. 

Over bestyrelses møder er der skrevet referater, som desværre ikke har været at finde på 
hjemmesiden for en periode. Dette er der nu rettet op på og bestyrelsen undskylder forsinkelsen. 

2015 har desværre været præget af aflysninger, når det gælder kapsejladser i Limfjorden. Selv har 
vi måttet aflyse Hancock Cup, til trods for at der var lavet et flot oplæg og et spændende program. 
Ligeledes måtte Virksund Sejlklub aflyse Fransgaard Cup og Struer Sejlklub aflyste Fjordfræseren. 
Alle steder pga. manglende tilmelding. 

I foråret havde vi en lille konflikt med Maritim Center, Skive idet MC tilmeldte SSJ som arrangør af 
landsholds træning uden at indhente tilsagn fra SSJ. Tidsmæssigt faldt det sammen med 
afholdelse af de 2 ligastævner, så vi fandt ikke at have mulighed for at afholde så store 



arrangementer samtidigt. Landsholds træningen blev flyttet til Glyngøre og gennemført med støtte 
af frivillige hjælpere fra SSJ. Dette betød at der ikke var for mange hjælpere tilbage til 
ligastævnerne, men ved ekstra stor indsat fra et lille antal frivillige lykkedes det at gennemføre alle 
stævner til deltagernes tilfredshed. Ved et senere møde med Torben Kornum fra MC, fik vi opklaret 
og aftalt så vi i fremtiden undgår sådanne problemer. 

Som tidligere år har vores sejlere præsteret flot. Her skal nævnes DM for BB10 m ved Søren 
Koitzsch og hans besætning Anders, Lars og Klaus. Katarine Bjerre DM for piger i Zoom 8 jollen 
og endelig Søren Johnsen sølvmedalje ved EM for europajoller. Endnu engang stort tillykke herfra. 

Dette er beretningen over bestyrelsens arbejde, hvor bestyrelsesmøder afvikles efter en fast 
dagsorden som begynder med godkendelse af referat fra sidste møde, herefter korrespondance 
ind- og udgående, økonomi hvor kassereren afleverer status, så når vi til de forskellige udvalg og 
til sidst eventuelt og fastsættelse af dato for næste møde. 

Herefter en beretning fra Kapsejladsudvalget: 

Bo Nielsen indledte med rosende omtale af Liga sejladserne. 

Stævnet i foråret var en god oplevelse for Skive Sejlklub og Bo var glad for at vi sagde ja til at 
afholde både 1. og 2. divisions stævne. Det har været utrolig spændende at følge de bedste sejlere 
i Danmark henover hele perioden 2015. I Skive var vi repræsenteret med to besætninger. Et 
seniorhold med Søren Poulsen som skipper og et ungdomshold med Klavs Røn som skipper. 
Begge hold klarede sig fantastisk, hvorfor vi nu er tilbage i 1. Division.  Bo rettede en tak til de to 
besætninger for en flot indsats.     

Bo rettede også en stor tak til de mange hjælpere både på land og på vand. 

Traditionen tro startede vi sæsonen med Trangmanden Rundt efterfulgt af forårets aftensejladser. 

Bo opfordrede til at deltage i aftensejladserne, som foregår på velorganiserede baner i inderfjorden 
udlagt af dommerbåden. De sidste par år har der været en lille tilbagegang af deltagere på 
aftenbanen, men enkelte aftener kunne vi mønstre op til 21 både på vandet.   

I det forgangne år var vi så ”heldige” at have rigeligt med pølser i overskud fra Skive Festival, idet 
strømsvigt i en lagercontainer havde den konsekvens, at vi ikke kunne levere pølserne tilbage. 

Så der var masser af gratis eller billige pølser efter sejladserne. 

Efter sidste sejlads i efteråret havde vi et evaluerings/medlemsmøde vedrørende fremtidig afvikling 
af kapsejlads. 

På mødet diskuterede vi, hvad der skulle til, for at få flere både på vandet. 

Der var mange forslag hertil, som kapsejladsudvalget nu må tage stilling til.  

Hancock Cup lev aflyst. Der har ellers været mange forslag til, hvorledes man syntes denne 
sejlads skulle afvikles. 

I 2015 gjorde Maritim Center et godt initiativ i samarbejde med Skive Sejlkub, idet man inviterede 
til en mere familievenlig version. Således var der tænkt kapsejlads og tursejlads for både, med og 
uden målerbrev henholdsvis lørdag og søndag. Samtidig med at der var arrangeret bustur rundt på 
Fur for familiemedlemmer, koner og børn. Et fantastisk oplæg der lagde op til stor oplevelse for 
hele familien. Men desværre for få tilmeldte. Her i 2016 prøver vi igen oplyste Bo, idet han samtidig 
opfordrede til at fremkomme med de kommentarer medlemmerne måtte have hertil.  



Besætningen på dommerbåden har været rimelig fast og det har været rigtig godt og det vil være 
skønt, hvis dette kunne fortsætte her i 2016. Desværre har motoren givet lidt småproblemer, men 
med hjælp fra Jens Viborg og andre fingersnilde, har den klaret sæsonen. Den står i øjeblikket 
uden motor, idet bestyrelsen har besluttet at renovere motoren, fremfor at udskifte den, idet det er 
bestyrelsens opfattelse, at det er den bedste løsning. Niels Sohn har lovet at udskifte ledningsnet 
på dommerbåden. 

 

Den 4. marts 2016 deltog vi i Skive Kommunes hyldning af mestre, hvor SS som sædvanlig var 
repræsenteret. Denne gang med en 1.plads til Søren Koitzsch med besætning ved BB 10 m 
Danmarksmesterskab.  Søren Johnsen vandt sølv ved EM for Europajoller og Katerina Bjerre 
Knudsen vandt i Zoom 8 klassen. 

 

Herefter fortale Annemette Laugesen kort om glæden ved at deltage i Liga stævnerne.  

Annemette nævnte bl.a., at der afvikles omkring 8 – 10 sejladser for alle de deltagende både pr. 
dag. Annemette vi meget gerne sejle med igen. 

 

Søren Johnsen aflagde beretning for ungdom: 

Både Søren og Mathias har været trænere for begynderne. 

Glenn har været træner for ungdom, hvor han har været rigtig god til at få leg med ind over 
sejladserne. 

Der har været færre deltagere end året før, men det ser ud som om deltagerantallet igen er på vej 
op. 

Det er svært at holde på de dygtige sejlere, idet de flytter til de store byer for at læse videre. 

Søren Johnsen nævnte, at der fremover skal gøres mere for at reklamere på skolerne, således vi 
får få fat på de unge så tidlig som muligt, hvorfor vi forventer flere ungdomssejlere.   

Vi forventer at afholde DM for OK Joller i forbindelse med afvikling af Spar Nord Cup.  

OK jollesejlerne mener vi har det perfekte farvand for deres DM.  

 

Niels Jørgen Hedevang omkring materiel. 

I forbindelse med Knud Møllers bisættelse, blev der efter Knud Møllers eget ønske doneret penge 
til Skive Sejlklubs ungdomsafdeling i stedet for blomster. 

Disse midler blev brugt til indkøb af våddragter og nye VHF radioer.  

Niels Jørgen meddelte endvidere, at alle private joller skal fjernes fra Skive Sejlklubs område, 
således vi kan få plads til egne joller. Der står stadig joller på vinterliggepladsen, der afventer plads 
foran klubhuset.  

Der er nu ryddet fuldstændig op i materielet tilhørende ungdomsafdelingen. Glenn Riis og Lars 
Skov har lagt et stort arbejde i at klargøre samtlige joller. 



Ib Sohn fortalte kort omkring klubhuset, at diverse mangler nu er udbedret. F.eks. er vinduet på 
kontoret lukket af og der er blevet malet. 

Der er foretaget afstivning af gavl. 

John Stephansen supplerede med, at de gamle nøglekort nu vil blive spærret, idet alle nu burde 
have fået et nyt.  

 

Da arrangementsudvalget kun består af Sune Kjems, rettede Ulrich Maagaard en stor tak til ham, 
idet han har stået for bespisningen i forbindelse med aftensejladserne og morgenmad mv. Til 
Trangmanden Rundt forår og efterår. 

Ulrich Maagaard sluttede beretningen med at udtrykke håb om, at flere medlemmer vil bakke op 
om SSJ og den nye bestyrelse, så antallet af ydere måske kan overstige antallet af nydere. Han 
opfordrede til at huske, at den driftige og gode klub kun skabes af aktiver og dedikerede 
medlemmer. 

Han opfordrede til hjælp med at få flere medlemmer – især unge, idet det er dem der skal tegne 
fremtiden og måske en dag overtage vores både, når vi går i land. 

Han takkede med glæde bestyrelsen, udvalgsmedlemmer og alle som deltog i klubarbejdet i det 
forgangne år. Tak for samarbejde, mod og medspil til og fra alle medlemmer og i særdeleshed en 
stor tak til bestyrelsesmedlemmerne. Tak til alle sponsorer, Skive Kommune, Spar Nord og øvrige 
samarbejdspartnere. 

Til sidst takkede han for den ære og tillid der blev udvist ham som formand. 

Der var ingen bemærkninger til beretningen der hermed blev godkendt. 

 

Ad  3 – Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det 
kommende år. 

 

Klubbens revisor Per Bonnevie fremlagde foreningens regnskab der udviste et overskud på kr. 
4.874 og en egenkapital på kr. 496.196. 

Der var ingen spørgsmål fra medlemmerne, men de kritiske revisorer havde i forbindelse med 
gennemgangen 3 spørgsmål, som Ulrich Maagaard besvarede. 

1. Abonnement hos TDC. Der er en mobiltelefon med nr. 30595533. Hvad/ hvem er den til? 

2. Elregning fra Værftet for 3 år på 18.156,25 kr. Hvordan er strømmen skilt ad nu?  Vil der fortsat 

være strøm som Værftet betaler i første omgang? 

3. Våddragter købt hos Neil Pryde for 8.000 kr. Hvad /hvem er det til?    

 

Abonnement hos TDC er oprettet til brug for MobilPay der især bruges i forbindelse med 
afholdelse af stævner. 

 

Med hensyn til el-regningen, så var det en måler, der sidder lidt gemt og derfor ikke var blevet 



aflæst.  Vi er opmærksom på dette og måleren vil fremover blive aflæst hvert år og afregnet. 

Våddragter er indkøbt til ungdomsafdelingen i forbindelse med de midler vi fik i forbindelse med 
Knud Møllers bisættelse. 

I den forbindelse blev det nævnt, at Knud Møllers enke Margrethe Møller er underrettet om, hvad vi 
har brugt pengene til.   

Regnskabet blev herefter godkendt. 

Per Bonnevie fremlagde budget for indeværende år der udviser et lille overskud på kr. 5.000. 

Ingen bemærkninger til budgettet, der hermed blev godkendt. 

Til slut fremlagde Per Bonnevie regnskabet for Jubilæumsfonden, hvor renteindtægten på kr. 1.949 
er overført til ungdomsafdelingen og resultatet er herefter 0.   

Egenkapitalen er kr. 66.380. 

Regnskab for Jubilæumsfonden blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Ad 4 – Indkomne forslag: 

Dirigent Gitte Søgaard redegjorde omkring proceduren vedrørende indkomne forslag og i 
særdeleshed omkring valg af æresmedlemmer. 

Bestyrelsen har udarbejdet nogle kriterier, som de mener bør være opfyldt i forbindelse med, at 
man ønsker at indstille en person som æresmedlem. 

 Bestyrelsen foreslog, at Anna Dolberg og Vagn Holm udnævnes som æresmedlemmer af Skive 
Sejlklub. Ulrik Maagaard redegjorde for, hvorfor bestyrelsen har indstillet de to som 
æresmedlemmer. 

Ib Sohn foreslog, at Ernst W. Møller udnævnes som æresmedlem.  I omtalen af Ernst W. Møller 
kom Ib Sohn bl.a. ind på, at Ernst har skrevet Skive Sejlklubs Jubilæumsbog.   

Marianne Granvig foreslog at Niels Sohn udnævnes som æresmedlem. 

Herefter var der skriftlig afstemning om valg af æresmedlemmer og følgende personer blev valgt. 

Anna Dolberg, Vagn Arvid Holm og Ernst W. Møller.  

 

Bestyrelsen havde udsendt et forslag om ændring af vedtægternes § 4 til: 

Bestyrelsen fremsætter forslag til personer, der på generalforsamlingen indstilles til valg som 

æresmedlem. 

 Medlemmer kan senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse over for bestyrelsen 

fremsætte anbefalinger til personer, der af bestyrelsen kan indstilles til valg som æresmedlem på 

generalforsamlingen. Bestyrelsen er ikke bundet af sådanne anbefalinger fra medlemmerne. 

  



Forslag til personer, der af bestyrelsen og på generalforsamlingen indstilles til valg som 

æresmedlem, bekendtgøres før generalforsamlingen, jf. vedtægternes § 7. 

  

Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på 

generalforsamlingen. 

Ulrich Maagaard begrundede bestyrelsens forslag. 

Der var skriftlig afstemning herom og forslaget opnåede ikke flertal, hvorfor forslaget ikke blev 
vedtaget. 

 

Der var indkommet forslag fra Marianne Granvig, hvor hun ønsker en ændring af vedtægternes § 
11 til: 

Over bestyrelsens forhandlinger skrives et referat, dette skal være tilgængeligt på Sejklubbens 
hjemmeside senest 4 uger efter mødets afholdelse. 
 
Ulrich Maagaard kom med bestyrelsens bemærkninger dette forslag. Vi skal huske at det er 
frivilligt arbejde, og en deadline på dette område stiller krav til den siddende sekretær, der kan få 
svært ved at få referatet skrevet og godkendt inden fristens udløb. Ulrich Maagaard vil personligt 
stemme imod.  
 
Kommentarer fra salen: 
Jan Gudiksen:  Det bliver svært, idet den først skal godkendes af bestyrelsen, hvilket ofte sker på 
efterfølgende bestyrelsesmøde, idet der muligvis kun afholdes 8 – 9 møder årligt. 
 
Steen Erik Nielsen:  Savner redegørelse for hvad forskellen er på referat og protokol: 
 
Dirigenten forklarede en protokol ikke alene er et referat over de beslutninger der er truffet på 
møderne, men også et skriv om de vigtigste drøftelser. 
 
Marianne Granvig redegjorde for, hvordan hun skrev referat da hun i sin tid sad i bestyrelsen. 
 
Kaare Weber: Hvis ikke referatet lægges på hjemmesiden, ved medlemmerne overhovedet ikke 
hvad der sker. 
 
Niels Sohn: Mener det kan lægges på hjemmesiden inden en uge. 
 
Per Bonnevie:  Mener ikke at dybdegående referater skal på hjemmesiden, idet alle (også ikke 
medlemmer) kan gå ind og læse, hvad der sker i klubben. 
 
John Stephansen:  Fortalte om Aalborg Sejlklub, hvor han også er medlem, at de sender de 
vigtigste nyheder ud på en SMS og derfor ikke offentliggør referatet.   
 
 
Der var skriftlig afstemning herom og forslaget opnåede ikke flertal, hvorfor forslaget ikke blev 
vedtaget. 

 

 



Ad 5 – Fastsættelse af kontingent. 
 
Bestyrelsen foreslog en kontingentforhøjelse fra kr. 625,00 til kr. 650,00 pr. år. 
Kontingent for vinterliggepladsen foreslås uændret. 
 
Forslaget blev godkendt.    
 
 
Ad 6 – Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
 
På valg var Ulrich Maagaard, Niels Jørgen Hedevang, Niels Bo Nielsen og Søren Johnesen. 
 
Hverken Ulrich, Niels Jørgen eller Bo modtog genvalg. 
 
Søren Johnsen modtog genvalg og herudover blev valgt: Søren Poulsen, Glenn Riis og Ulrich  
Predelli.  
 
 
Ad 7 – Valg af suppleanter til bestyrelsen. 
 
Som suppleanter blev valgt Per Svendsen (genvalg) og Kristian Fejerskov.  
 
 
Ad 8 – Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.  
 
Kenneth Fuglsang og Michael Møller Christensen blev genvalgt som revisorer. 
Som revisorsuppleant blev valgt Peter Georg Jensen 
 
Ad 9 – Valg af faste udvalg 
 
Følgende blev valgt: 
Kapsejlads:  Niels Jørgen Hedevang, Niels Sohn (dommerbåd: Henrik Kjær, Glenn riis og Peter 
Georg Jensen) 
Ungdomsudvalg: Søren Johnsen, Glenn Riis, Niels Jørgen Hedevang. 
Vinter-/sommerpladsudvalg: Henning Løndahl, Lars Skov 
Arrangementsudvalg: Sune Kjems 
Klubhus udvalg: Ib Sohn, John Stephansen og Per Svendsen 
Ligasejlads: Michael Møller Christensen  
Materiel: Niels Jørgen Hedevang 
Hjemmeside: Jan Gudiksen.  
 
 
 
Ad 10 – Eventuelt 
 
Niels Sohn nævnte, at man på kredsens generalforsamling onsdag den 16. marts 2016 vil forsøge 
at ændre på kapsejladserne i fjorden således, at 3 klubber skal samarbejde omkring en sejlads, 
idet der for nuværende er for lidt tilmeldte til for mange sejladser. 
Der var stor tilslutning fra de tilstedeværende hertil.  
 
Niels Jørgen Hedevang kunne oplyse, at vi igen er udnævnt til Ungdomsenlig Sejlklub, dette er 
sket, uden at vi har holdt møde med DS der ellers i første omgang mente, at vi igen skulle 



godkendes, hvilket Niels Jørgen Hedevang ikke var enig i.  Standeren som Ungdomsvenlig 
Sejlklub” sættes ved standerhejsningen.  
 
Jan Gudiksen håber at det nye kapsejladsudvalg vil arbejde på også at arrangere sejladser for 
motorbåde og tursejlere, genre med en ”simpel distance rute” med start/mål ved dommerbåd. Det 
handler om fællesskabet og at tilbyde noget for et bredt publikum. 
 
 
Generalforsamlingen sluttede med overrækkelse af blomster og bevis til de 3 nye æresmedlemmer 
og vin til de afgående bestyrelsesmedlemmer. 
 
Dirigenten takkede for en god generalforsamling. 
 
Ulrich takkede dirigenten Gitte Søgard med vin og blomster. 
 
 
Skive, den 16. marts 2016 
 
 
 
Gitte Søgaard 
Dirigent 
 
 
     
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

    

  

 

 

    

 

 

 



    


