
Referat af bestyrelsesmøde i Skive Sejlklub.  

Tirsdag den 7. marts 2018. 

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

Under pkt. 1 - 3 Niels Jørgen Hedevang. 

Fraværende: 

 

1. Skive Festival. 

a. Vi har pt. fået 3 tilmeldinger lige nu. 

b. . 

Torsdag 31/4, kl 17 - 24 Fredag 1/5, kl 17 - 24 Lørdag 2/5, kl 14 - 24 

Toilet 

Øl (er aftalt med 

Hancock) 

Toilet 

øl 

Toilet 

Pølser 

øl 

Vi har bestilt øl hos Hancock (Niels Jørgen Hedevang) 

Vi skal have et nyt telt. Er godt telt, der også kan bruges til stævner, kan fås hos Harald 

Nyborg til 4500. NHJ Tilbyder at hente. 

Martin bestiller Mokai etc. hos Sücros og Pølser m brød og pommes frites etc. hos AB 

catering. 

Ole snakker med havnen og restauranten om vagtordning. 

Ole skaffer bevilling hos politiet. 

Per snakker med rengøringen om extra arbejde. 

Byttepenge + indsamling af penge:  ??? 

Rengøring på pladsen ???? 

Opsamling på næste bestyrelsesmøde. ( 1. maj kl 19:30) 

 

2. Opsamling på generalforsamlingen (Konstituering) + udvalg. 

a. Bestyrelsen konstituerede sig således: 

Formand Ole Moth 

Kasserer Martin Breum Mikkelsen 

Sekretær Claus Bjerre. 

Udvalgskontakter: 

Kapsejlads: Martin 

Arrangementer: Claus. 

Klubhus: NJH kontakter Ole 

Ungdom: Philip og Søren 

Sommer/vinterplads: Ole. 

 

3. Vinterliggeplads Masteskur. 

a. NJH forelagde et forslag til en kontrakt for brugere af liggepladsen. Han vil endvidere 

udarbejde en kontrakt for at benytte pladsen. Vi laver en aftale med Værftet om, at de 

ikke taget både op uden, at der foreligger en underskrevet kontrakt. 

b. Masteskur. Per er sjakbejds på projektet.  

c. Der åbnes for vandet onsdag den 4/4. 

4. Igangværende aktiviteter  

a. Tovværkskursus 2., maj 



b. Skive-mødet. 19 maj 

5. Bestilling af sejlertøj til trænere/hjælper i ungdomsudvalget. 

a. Vi bestiller et 5 sæt sejlertøj til trænere og hjælpere. Tøjet hænger i sejlklubben til brug 

for trænere og medhjælpere. 

6. Arrangementer for 2018 udover dem i kalenderen  

a. Vi prøver et foredrag om kanalsejlads i efteråret. 

b. Forhåbentligt bliver der også julebanko. 

7. Forsikringer. Morten tager kontakt til de forsikringsselskaber, vi har nu med henblik på at få 

afklaret indholdet. 

8. Eventuelt 

a. Per forelagde en ide om at etablere et sofahjørne i klublokalet. Han vil gå videre med at 

finde nogle priser. 

b. Trænerkontrakten er godkendt. 

c. Philip får skiftet lås til kontoret. Følgende skal have en nøgle: Bestyrelsen, Niels Jørgen 

Hedevang. 

d. Ole opdaterer opslagsskabet. 

9. Næste møde: 

Nyt om masteskur.  

Skive Festival 

Nyt fra udvalg. 

Næste møde 1. maj kl 19:30. Ungdomssejlerene kommer så hurtigt, de kan. 
 

 

 

 

 


