Referat af bestyrelsesmøde i Skive Sejlklub.
Mandag den 18. juni 2018.
Til stede: Martin, Ole, Per, Morten, , Søren, Claus (ref.)
Afbud: .
Fraværende: Philip.
1. Skive Festival.
a. Økonomi: Lige p.t. ser det ud til en overskud på ca. kr. 120.000 mod ca. 103.000 sidste år.
b. Med hensyn til hjælpere så hang det meste på for få hænder.
c. Af hensyn til næste år laver vi en ”køreplan” så det forhåbentligt bliver lettere at lave
arrangementet. Vi ønsker også en selvstændig gruppe, der tager sig af arrangementet.
Det er ikke en bestyrelsesopgave.
2. Skivemødet.
a. Der var en fin indsats fra ungdomsafdelingen og en del folk ude at sejle i gummibåde.
3. Vild med vand.
a. Der var en fin indsats fra ungdomsafdelingen og nogle folk ude at sejle i gummibåde. Men
vi mangler et ”Vand i håret” flag. Niels Jørgen Hedevang køber et nyt.
4. Skive vandpark
a. Status er at der er etableret en arbejdsgruppe som arbejder med sagen. Gruppen består
bl.a. Jytte Ransborg, Niels Sohn (Skive Maritimcenter) og Tom Nielsen. Sejlklubben har
sagt, at vi gerne vil stille med nogen personer til enkelte opgaver, men vi kan ikke drive
vandparken. Vi inviterer Jytte Ransborg til næste bestyrelsesmøde (Ole).
5. Forsikringer
a. Morten har nu fået styr på den sidste båd og efter ferien får vi en samlet pris fra de
enkelte forsikringsselskaber.
6. Sejlertøj
a. Er indkøbt og leveret. Ungdomsafdelingen sørger for at holde orden på det.
7. Masteskur
a. Per har snakket med Kenneth Fuglsang, der laver en revideret tegning. Det nye skur
kommer op inden det bliver tid for at tage både op (forhåbentligt)
8. Den nye motor til en gummibåd sender vand ind i båden
a. Søren tager kontakt til Jens Viborg med henblik på at løse problemet.
9. Nøglesystem.
a. Det gamle fungerer Ok og John Stefansen er manden, der har styr på systemet.
10. Efteråret
a. Fællestur. Er kommet på hjemmesiden den 18.-19. august.
b. Jollestævne. SparNordCup. 7.-8. oktober. I samarbejde med Maritimcenter.
c. Lyby Brorace. Kapsejladsudvalget ser på det.
d. Trangmanden. 29. september. Arrangeres af kapsejladsudvalget. Jollerne vil gerne med
siger Søren Johnsen.
e. Sæsonafslutning den 29. september. Arrangementet afklares efter ferien.
11. Køreplaner.
a. Vi er enige om, at det er en god ide med køreplaner til de enkelte arrangementer.
Ligeledes vil vi gerne lave et ”årshjul”. Vi tager fat på opgaven efter ferien.
12. Ankerbøjer
a. Er lagt ud af Skive Shipping pris kr 600 pr stk.

13. Annoncer på hjemmesiden.
a. Vi har fået en forespørgsel fra nogle personer der gerne vil leje en båd til kanalsejlads. Vi
svarer, at det ikke er klubbens opgave og de henvises til normale kanaler.
14. Eventuelt:
a. GRPD. Martin deltager i et møde med kommunen om, hvad vi skal gøre den 27. juni.
b. Vi får nyt MobilePay system: MobilePay MyShop. Det kommer til at koste 30 øre pr
transaktion. Nyt nr 37057. Martin arbejder på at få det på hjemmesiden så der kan
betales med MobilePay
c. Næste møde: 28. august kl 19:00.

