Referat af bestyrelsesmøde i Skive Sejlklub.
Mandag den 5. november 2018.
Til stede: Martin, Ole, Per, Morten, Philip, Søren, Claus (ref.)
Afbud: .
Fraværende:.
1. Afsluttede arrangementer:
✳ Trangmanden. Der var 11 deltagende både, som havde en fin tur. Dejligt at
arrangementet blev gennemført.
✳ Stander ned. Tak til Niels Sohn for at træde til som taler.
✳ SparNord Cup. Gik fint. 15 deltagende både. Meget fine præmier! Der er behov for at
koordinere kalendere bedre. Det skal være nemmere at tilmelde sig.
2. Hjemmesiden.
✳ Ole undersøger en løsning, som vil gøre det lettere for os selv at redigere indholdet.
3. Svømning.
✳ Martin prøver at spørge om KCL om muligheder for klubrabat i Skive Badeland.
4. Hjælperfest:
✳ Er udskudt til 10. januar kl 18:00. Tilmelding den 6. januar.
5. Julebanko 13. december kl: 19:00.
✳ Søren og Ole står for dette. Vi inviterer også søsportshavnens medlemmer.
6. Arrangement om meteorologi.
✳ Et medlem har spurgt om vi er interesserede i at arrangere et kursus i meteorologi med
særligt henblik på anvendelse ved sejlads. Jeg synes, at det lyder spændende og vil blot
anbefale, at vi arbejder videre. Men vi bliver lige nødt til at diskutere en økonomisk
ramme. Claus snakker videre med Søren Axelsen.
7. Arrangement omkring redningsveste.
✳ Morten arbejder videre
8. Kursus om flodsejlads.
✳ Vi har fået en opfordring fra Hans Peter Kokholm om vi vil stille lokaler til rådighed for
et kursus i FTLF regi om flodsejlads. Vores medlemmer kan deltage og det koster ca.
500 kr incl bøger, undervisning og eksamen.
9. Foredrag om kanalsejlads.
✳ Arrangementet bliver 30. januar.
10. Skive mødet 2019
✳ Claus deltager i næste møde den 8 november.
11. Vild med vand.
✳ er næste år 25. maj
12. Bo på Båden i Handbjerg Marina.
✳ Vi vil ikke hjælpe til med at flytte både fra Skive til Handbjerg.
13. Moland.
✳ Optagning. Martin beder ”nogen” om at tage den op.
14. Masteskur.
✳ Per har møde med Skive Kommune mandag den 12. november. Herefter sker der
forhåbentligt noget.
15. Duelighedsbevis.
✳ Vi prøver at undersøge muligheden for at arrangere undervisning næste vinter.
16. Eventuelt:

✳ Skive Kommune er ved at lave en elitesportsklasse på Åkjærsskolen. Der er møde den
29 november om det med kommunen og i januar med forældre mm. Philip og Martin
mødes med kommunen den 29. november.
✳ Morten laver en facebook side for at det bliver mere officielt Skive sejlklub der står for
opslagene.
17. Næste møde: Tirsdag den 8. januar kl 19:00.

