
Referat af bestyrelsesmøde i Skive Sejlklub.  

Mandag den 30. april 2018. 

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

Afbud: Søren. 

 

 

Skive Festival 

1. Mad/drikke  

a. Martin har bestilt hos ABCatering. 

b. Drikkevarer (Mokai + spejlæg+alt undtagen øl er bestilt hos Sygros. (Kommer fredag 

i ugen inden) 

2. Frivillige hjælper 

a. Der er kommet nogle tilmeldte, men der mangler stadig en del. Vi ser tiden an 

inden der tages endelig beslutning om vores aktivitetsniveau. Ole laver endnu et 

opråb på hjemmesiden. Martin undersøger mulighed for sponsorerede t-shirt med 

Skive Sejlklub logo. 

3. Vagtordning  

a. Der er lavet ordning med Strandtangen, Søsportshavnen kl 18-24 torsdag + 16-24 

de øvrige dage. 

4. Alkoholbevilling  

a. Er indhentet. 

5. Andet lige nu? 

a. Per mødes med BP-rengøring (vores normale rengøringsselskab) angående 

rengøring under festivalen tirsdag den 1 maj. (+ rengøring i øvrigt) 

 

6. Badeplatform (aqua park). 

a. Se under eventuelt 

7. Låse til kontoret.  

a. er løst, Phillip har udleveret nye nøgler til de der har behov. Er der andre, der har 

behov, kan de kontakte formanden. 

b. Martin kontakter Ulrich Predelli vedrørende nøglekortene til hoveddøren. 

8. Sejlertøj 

a. Søren/Morten ved at bestille det. 

9. Tovværksaften 

a. Claus har styr på det, der er 6 tilmeldte. 

10. Kapsejllads 

a. Der var inviteret til møde den 21 april. Der mødte repræsentanter fra 3 både og det 

synes vi ikke er nok. Det er blevet foreslået at klubben kan leje matchracerne, men 

det er der vist ikke gode udsigter til. 

11. Skivemødet 

a. Der er udsigt at ”Trangmanden rundt” ikke kan gennemføres den 19. maj på grund 

af for lille fremmøde. 

b. Der vil være ungdomssejlere på vandet og vi åbner dørene og serverer kaffe. 

12. Morten er i gang med at undersøge vores forsikringsforhold. 

13. Næste møde: 

a. 14. maj kl 19:00. Her er Skive Festival det store punkt. 

 



14. Eventuelt 

a. Her deltog desuden Torben Kornum, Lotte Bodilsen og Knud Bjerre. 

b. Knud Bjerre redegjorde for, at Byudviklingsudvalget fik tilbudt 2 af de gamle 

flydebroer, der er blevet til overs i forbindelse med renoveringen af 

søsportshavnen. Byudviklingsudvalget syntes, det var en god ide, at der blev et 

tilbud á la aquaparken i Glyngøre. Og har siden har sejlklubben fået bevilget 99000 

fra Byudviklingsudvalget og 99000 fra Spar Vest fonden til projektet. 

c. Torben Kornum og Lotte Bodilsen fortalte og vandparken i Glyngøre, der består af 

nogle enheder der er udgangspunkt for forskellige aktiviteter. Det samlede budget i 

Glyngøre udgjorde ca 500.000 kr incl. elementer, redningsveste, våddragter og 

montage mm. 

d. Konklusionen blev, at sejklubben indkalder de øvrige vandklubber (roklub, hotellet, 

dykkerklubben, surfklubben, søsportshavnen, maritimt center, vinterbaderne, 

restaurenten) til et møde med henblik på at etablere en forening, der står som 

ejere og drivere af vandparken. Herefter kan vi igen henvende os til Lotte og Torben 

og høre hvilket projekt, vi kan strikke sammen. Knud vil gerne søge at skaffe flere 

penge. Mødet indkaldes til tirsdag den 8. maj kl 19:30. 

e. https://www.aquaglide.com/aquaglide-products?category=Sport#Aquapark 


