
Formandens beretning. 

Som ny bestyrelse har det været et lærerigt år og mange ting vi skulle sætte os ind. 

Temaet for bestyrelsen har været oprydning dvs: 

Hjemmeside, SMS, kontoret og vinterliggepladser mere herom senere. 

Året startede med Trangmanden rundt – hvor vi kunne have ønsket os en større tilslutning. Vi vil forsøge os 

med at ændre datoen. 

Herefter kom Skive Festival som denne gang var på 4 dage. Det kræver ekstra hjælpere men til sidst 

lykkedes det. Det er det eneste arrangement på året, hvor vi behøver hjælp ca. 4 timer så vi kunne ønske 

større opbakning fremover. Som det fremgår af budgettet, kan det være vi skal skrue ned for boder i år. 

Senere i juni havde vi et arrangement i Virksund som Sune og Glenn arrangerede. Stor tilslutning og godt 

vejr.  

I efteråret holdt i en hjælpefest for Skive Festival. Maritim Centeret afholdte også et optimiststævne med 

fuldt hus. Og traditionen tro sluttede vi af med stander ned og hjælperfest. 

Kigger man tilbage kunne vi godt ønske os flere arrangementer og det arbejdes der på. I år har der været 2 

arrangementer Langturssejlere foredrag samt klubaften med Vetus. Vi modtager altid forslag til 

arrangementer og forslag til mere liv i klubben. 

Oprydning. 

Mht. oprydning har vi fået styr på hjemmeside og udsendelse af SMS. 

På Vinterliggepladsen har vi i samarbejde med advokat Gitte Søgaard haft sager mod dårlige betalere. Det 

er vigtigt, at vi har fokus på de medlemmer, der ikke betaler eller overholder vores regler, og vi vil fortsætte 

med dette det kommende år. Det er ikke en overskudsforretning for klubben med Vinterliggepladser – men 

vi har ladet dette stå til i mange år. Tak til Kurt for hans ihærdighed og tålmodighed. 

Udvalg 

Vinterliggepladser har vi fået løst nogen af sagerne omkring betaling. Derudover er der indhentet tilbud til 

nyt masteskur. 

Kapsejlads 

I onsdagssejladserne deltager ca. 5 - 9 både.  Tangmanden forår var det ca. 7 både og 10 i efteråret 

Søren Koitzsch vandt Fyn rundt overalt. Søren Johnsen vandt master EM i Europajolle. 

 

Klubhus 

Der er ryddet op i klubhuset i gamle papirer. Desværre havde vi for nylig indbrud i klubben hvor de var 

kommet ind via Strandtangen. Ingen materiale blev stjålet men penge i ølautomaten ca 3000 kr. 

Ungdom 

Vi oplever en stor medlemstilgang og er nu ca. 12 på ungdomssiden og der er nu 3 trænere. Phillip viser 

med sit engagement vejen frem til at det forsat kan vokser. Søren Johnsen uddybede ved at fortælle at der 

også var en række voksne, der dyrkede jollesejlads 

 



SSH 

Sidste år blev der vedtaget at vi måtte tage dialog med SSH om samarbejde. Der har været 2 positive møder 

og i år vil SSH være med på Trangmanden rundt. Derudover arbejdes der med Vild med Vand-dagen. Ulrich 

Predelli uddybede ved at berette fra de møder, der har været holdt med SSH. Der er ikke lige p.t. udsigt til 

et forslag om sammenlægning, men vi vil arbejde sammen om fx en opstartsfest om foråret og en 

afslutningsfest. Herudover et muligt samarbejde om Skive Festival. 

Afslutning 

Som det fremgår af regnskabet ser det fornuftigt ud og medlemstallet er stabilt.  

På bestyrelsens vegne vil vi gerne takke de enkelte udvalg, Gitte Søgaard samt alle de frivillige hjælpere til 

Skive festival og andre arrangementer. 

 

Formand  

Ole Moth Madsen 


