
Referat af bestyrelsesmøde i Skive Sejlklub.  

Tirsdag den 30. januar 2018. 

Til stede: Martin, Ole, Per, Ulrich, Søren, Claus (ref) 

Fraværende: Glenn. 

 

1. Gennemgang af regnskabet sammen med revisor Per Bonnevie (og Gitte Søgaard) 
Per Bonnevie og Ulrich fremlagde det foreløbige regnskab. Enkelte posteringer blev flyttet. 
Vi blev opmærksomme på, at vi har udlejet Zoom- og Teva joller og der er ikke en kontrakt på det! 
Klubhuset er ejet af kommunen og vi betaler i henhold til aftalen kr 0 i husleje. Det er uklart, hvorvidt vi 
skal betale, hvilke udgifter til vedligeholdes. Der foreligger en aftale som oprindeligt John Stephansen 
lavede. 
Ulrich skal opkræve firma Brandt kr 9000 for sponsorat på dommerbåden. 

2. Gennemgang af dagsorden til generalforsamlingen med Gitte (og Per) 
Vi følger standarddagsordenen. 

Dagsordenen er: 

1. Valg af dirigent. Ole kontakter Gitte Søgaard som har reserveret datoen 

Referent: Claus. 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Ole kigger i de gamle arkiver og skriver det, der 

svarer til dette år. Ulrich bidrager med info om samarbejdet med Søsportshavnen. Søren 

beretter fra ungdomsafdelingen. Niels Jørgen Hedevang beretter fra kapsejladsafdelingen. 

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

Ulrich/Per Bonnevie 

4. Behandling af eventuelt indkomne forslag. Vi skal have et møde efter 14 dages fristen og inden 

8 dages fristen. 

5. Fastsættelse af kontingent og pladsleje. Ulrich 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (4 i lige år, 3 i ulige år). Ulrich, Glenn, Per* og Søren* er på valg. 

(*=modtager genvalg). 

Vi forpligter hinanden på at prøve at sikre de to nye medlemmer i bestyrelsen. 

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen. Phillip Rohde, Niels Jørgen Hedevang, Ulrich kontakter 

Phillip, Søren snakker med NJH. 

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Kenneth Fuglsang, Mikael Møller. Supp Knud Erik 

Sørensen. (Ulrich aftaler genvalg) 

9. Valg til faste udvalg. 

Kapsejlads 

Arrangement 

Ungdomsafd. 

Vinterliggeplads 

Klubhus 

Materiel 

10. Eventuelt 

 
3. Opfølgning af sagerne omkring betalingsproblemer på vinterliggepladsen: Hvordan ser den nye kontrakt ud? 

Hvordan får vi alle til at skrive under på den? 
Gitte Søgaard sagde at det vigtige er at vi har en procedure omkring rykkere incl. rykkergebyr. Det er 
svært at komme efter folk, hvis vi ikke selv har fulgt det korrekte procedurer. Vi skal være klar over, at det 
godt kan være dyrt at sætte ind over for den enkelte, men det er vigtigt, at vi gør det fordi de manglende 
betalinger vil brede sig. 
 
Vi skal også være sikre på at vi har en forsikring i forhold til ansvar på vinterliggepladsen. Det kan være 
folk, der kommer til skade, både der forurener etc. 
 

4. Jeg har (mindst) en dårlig betaler mere. Hvordan håndterer vi frem over dem, der ikke betaler? 
Ulrich og Per foretager det fornødne. 

5. Indbrud + forsikring. Hvad gør vi for at forhindre det fremover? (Tømme ølautomaten hyppigere. JA.?) 
6. Skive Festival (Martin) 

Vi skal i gang, Ole omtaler vores planer om at tilpasse aktiviteten til det antal, der melder sig. 



7. Vinteraktiviteterne i klubben: Hvad sker der? Er der brug for hjælp? 
Arrangement ved Vetus-online. Mandag den 5. februar. 
Kapsejladsudvalget har sendt et oplæg om aktiviteter i sommerperioden. Det er et fint arbejde. Vi ser nærmere 
på det på næste møde. 

8. Næste møde 
9. Evt. 

 

Næste møde torsdag den 22. februar 19:00 

 

Emner til næste møde: 

generalforsamling 

Budget 2018 

Forslag til vedtægtsændringer 

Andre forslag 

Fastlæggeles af kontingent + pladsleje. 

ølautomaten. 

Kapsejladsaktiviteter. 

Udlejede Zoom- og teva joller 

Lejeaftale for klubhus 

. 


