
Skive Sejlklub
Referat fra ordinær generalforsamling 2015

Tid: Onsdag den 4 marts 2015 kl. 1900
Sted: Skive Sejlklub Klubhus
Deltagere: 42 stemmeberettigede medlemmer

Bilag: Formandens beretning for det forløbne år

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab 2014 og budget 2015 til 

godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingenter og afgifter for 2016
6. Valg af formand (lige år)
7. Valg af kasserer (ulige år) Henrik Mogensen (modtager genvalg)
8. Valg af øvrig bestyrelse hhv. 2 medlemmer

a. Jytte Ransborg (modtager genvalg
b. Henrik Damsgaard (modtager ikke genvalg)

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
10. Valg af to revisorer samt en revisorsuppleant
11.  Udpegning af udvalg
12.  Eventuelt

1. Valg af dirigent
Formanden indledte ved at foreslå advokat Gitte Søgaard som dirigent 
for GF. Forslaget blev vedtaget. Dirigenten takkede for valget og 
konstaterede at GF var lovligt indvarslet. 

2. Formandens beretning

Se bilag.

Beretning fra udvalg.
 Kapsejlerudvalget:
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Bo Nielsen omtalte udskiftning i udvalget. Var dog glad for at den 
altvidende, evigt knoklende, næsten uundværlige Niels Jørgen 
Hedevang blev i udvalget. Ligeledes har vores webmaster Jan 
Gudiksen været uundværlig i forhold til arbejdet med resultater fra 
kapsejladser.
Der har været en del reparation på dommerbåden. Bl.a. gik der kort 
efter søsætningen hul på motorens oliekøler, hvilket resulterede i en 
masse vand i båden under sejlads. På forunderlig vis fik Jens Viborg 
stoppet hullet, så Moland blev brugbar. Det var ikke muligt på 
daværende tidspunkt at skaffe en anden oliekøler. Dette har båden så 
heldigvis fungeret med hele året. 
Det er nu lykkes at finde en anden der bliver monteret. 
Ledningsnet mv. er ved at være for slidt, så på sigt må vi tale om, hvad  
vi vil ofre, for at holde Moland kørende.

Moland har også fået ny mandskab. Peter Georg, Glen og Hans har 
gjort et godt stykke arbejde med starter og måltagning, samt lidt 
vedligeholdelsesarbejde. Sune  Kjems har stået for, at der kunne nydes 
et måltid i klubhuset efter kapsejladsen.  Tak til alle.
Vejrmæssigt har 2014 været fantastisk til afholdelse af vore 
kapsejladser, som startede med Trangmanden i solskin og god luft. 
Gode forårssejladser.  
Klubben havde i år lagt billet ind på afholdelse af BB 10m stævne. En 
masse flotte BBer på nogle fine veltilrettelagte baner, sammen med god
bespisning på land og afsluttende med fest og præmier. Ved hjælp af 
mange dygtige velvillige medlemmer blev stævnet vellykket og lærerigt. 
Tak til alle som var med.

Noget nyt i år var deltagelse i den nye Sejlsportsliga. En liga for 
klubhold i Danmark. Vi var med i 4 stævner. Nogle af klubbens bedste . 
sejlere var med i den nye J 70, men på grund af manglende 
forberedelse og diverse uheld, er vi nu inviteret til at deltage i ligaens 2. 
division. Så må vi håbe resultaterne her vil bevise, at vi er berettiget til 
at ligge et helt andet sted i tabellen. 
Skive Sejlklub afholder ligastævner i maj som nævnt i bestyrelsen 
beretning og Bo opfordrede også til, at man såfremt det er muligt 
melder sig som frivillig hjælper, idet vi på land får en del opgaver med at
servicere de mange sejlere. 
Lyby Broræs blev afholdt som vanlig, også med godt vejr.
Hancock Cup blev også i år sprunget over, da det kneb med tiden i det 
nye udvalg pga. BB 10 m DM m.m.



Sidste år var et på grundlaf manglende tilslutning.
Men Bo udtrykte, at vi i år kan se frem til en lidt udvidet Hancock Cup, 
den 19 – 21 juni, hvor vi sammen med Maritim Center vil lave 
Kap/familietur på Fur og omkring Fur og tilbage til Skive. En rigtig god 
social tur, som vi kan se frem til.
Vore aftensejladser er et bærende aktiv i Skive Sejlklub, og som 
medlem af Dansk Sejlunion, har vi til alle tider været underlagt de regler
for kapsejlads som er gældende i Dansk Sejlunion. Det har været en 
selvfølge at alle både som sejler kapsejlads i Skive Sejlklub er 
indehaver af et gyldigt målerbrev. Det er den eneste mulighed vi har for 
at konkurrere på lige fod. Målerbrevet giver mulighed for at se, hvilket 
grej og mål vi hver især er i besiddelse af. Uden målerbrev kan vi ikke 
måltage en båd, og vi kan ikke afholde evt. protester under Dansk 
Sejlunions kapsejladsregler. Vi havde en situation på en aftensejlads, 
hvor der blev der deltog en båd, der ikke havde målerbrev. Desværre 
blev den pågældende båd involveret i påsejling med skader og 
protester til følge. En situation som var oppe og vende i Dansk 
Sejlunion og efterfølgende på det seneste diskuteret i de sociale 
medier. En sag som vi nok alle har lært af. 
Bo konkluderede i sin egenskab af måler og talsmand for Dansk 
Sejlunion at kapsejlads gøres med gyldig målerbrev. Modsat fald skal 
der laves løb og starter for både uden.
Årets sidste sejlads Trangmanden Rundet, endte med at blive en rigtig 
frisk sejlads med god hygge efterfølgende.

 Arrangementsudvalget:
Vi har i 2014 ikke haft nogen arrangementsudvalg.
Sune Kjems havde som den eneste sagt ja til at deltage i udvalget 
og Jytte takkede ham for indsatsen med at hjælpe hver onsdag efter 
sejladsen og i forbindelse med Trangmanden Rundt forår og efterår.
Jytte nævnte samtidig, at ordningen med at de forskellige 
besætninger på skift sørgede for bespisning i forbindelse med 
aftensejladserne havde fungeret fint. Denne løsning vil måske også 
finde anvendelse i 2015, såfremt vi ikke får nedsat et 
arrangementsudvalg.
Jytte afsluttede med en opfordring til at nogen vil tilmelde sig 
arrangementsudvalget. 

 Ungdomsudvalget:

3



Søren Johnsen berettede om ungdommens aktiviteter i det 
forgangen år. De unge sejlere der bliver trænet fra Skive Sejlklub er 
meget dygtige og har repræsenteret Skive på bedste vis.

Søren udtrykte sin bekymring i forhold til antallet af sejlere. Vi 
mangler i høj grad unge sejlere.
Vi har mange joller, men mangler de unge der skal sejle dem. 

Formanden afsluttede den samlede beretning og nævnte herunder at 
det er muligt at opnå støtte fra Limfjordskredsen, såfremt man ønsker at
deltage i et af Dansk Sejlunions mange kurser f.eks. baneleder, 
dommer eller lign.    

Efterfølgende bemærkninger til beretningen:

Kaare Weber: Bestyrelsen burde nævne de personer der er afgået ved 
døden siden sidste generalforsamling.
Det drejer sig om Preben Hammer, Jørgen Fuglsang og Knud Albæk.

Peter Georg:  Ønsker en træningssejlads. Målerbrev ok, men det bør 
være muligt at øve og træne uden målerbrev. F. eks træning til nye 
sejlere med at komme ud af havn mv.  Det er dyrt nok at sejle i forvejen.
Han foreslog 3 starter, såfremt nogen skal kunne sejle uden målerbrev.

Lars Skov:  giver Peter Georg ret – vi mangler tilbud til de nye, således 
de kan prøve det, inden de melder sig til kapsejlads. (en hyggeklub)

Jan Gudiksen:  Uanset,  om man har målerbrev eller ej, så sejler alle 
efter kapsejladsreglerne. Foreslog at vi enkelte gange sejler uden 
målerbrev om onsdagen. 

Bo besvarede:
Vi har så meget grej mv. at der kan arrangeres sejladser for både uden 
målerbreve f.eks. tirsdag aften.
Til onsdags sejladserne har vi mulighed for at tage nybegyndere med 
på de både der har plads, hvilket giver en meget god læring. 
Der er mange muligheder, men til de sejladser der er arrangeret af 
kapsejladsudvalget skal alle både have målerbrev. Vi har altid sejlet 
under DS regler med målerbrev. 



   

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år.

Per Bonnevie gennemgik regnskabet for det forløbne år. Der var ingen 
bemærkninger til regnskabet. Regnskabet blev godkendt. Herefter 
gennemgik han regnskabet for Jubilæumsfonden. Dette blev også 
godkendt.      

Budgettet for 2015 blev ligeledes fremlagt af Per Bonnevie. 
Budgettet blev godkendt. 

4. Behandling af indkomne forslag:
Bestyrelsen havde fremsat ønske om at ændre klubbens vedtægter.
Ulrich meddelte, at vi ved gennemgang af vedtægterne fandt, at der var
mange små justeringer der burde foretages.  Vi havde i bestyrelsen fået
standardvedtægter fra Dansk Sejlunion og sammenholdt dem med 
vores.
Der er ikke de helt stor ændringer, men da vi vil forsøge at tilrette efter 
DS standard, vil en del være konsekvensændringer.

Dirigent Gitte Søgaard gennemgik de enkelte paragraffer, hvortil der var
ændringer:

§ 4 – vedtaget med de foreslåede ændringer

§ 5 – Der var en del debat vedrørende ændring af denne §. Den gamle 
§ 5 blev opdelt – noget blev flyttet til § 4 (og vedtaget) men punkt 2 med
følgende ordlyd: Vinterpladsleje for både betales for perioden 15. 
oktober – 31. marts. Betalingen opkræves i den første uge af januar. 
Sidste rettidige betalingsdag er 31. januar. Sommerpladsleje for både 
betales for perioden 1. april – l4. Oktober. Betaling opkræves i første 
uge af juli. Sidste rettidige indbetalingsdag er 31. juli. Dette afsnit blev 
nedstemt.
Resten af § 5 blev vedtaget.  

§ 6 – forslaget vedtaget.
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§ 7 – Ingen kommentarer – ingen afstemning – forslaget vedtaget.

§ 8 -  Gitte Søgaard bad om at man parkerede stillig tagen til efter 
behandling af punkt 11.

§ 9 – Gitte Søgaard meddelte, at ændring af denne § kun omhandlede 
teknik.
Ingen bemærkninger – forslaget vedtaget.

§ 10 – Ingen kommentarer – forslaget vedtaget.

§ 11 – Der var en del bemærkninger til dette forslag, hvor bestyrelsen 
foreslår formand og kasserer ikke længere skal vælges direkte på 
generalforsamlingen, men at bestyrelsen selv konstituerer hermed. 

Der blev foretaget afstemning og forslaget blev vedtaget.

Herefter blev § 8 igen taget op til behandling og vedtaget uden 
kommentarer. 

§ 12 – Denne paragraf vil fremover kun omhandle tegningsret, hvor de 
økonomiske dispositioner foretages som altid.

Forslaget blev vedtaget.

§ 13 – ingen ændringer.

§ 14  - ingen ændringer.

§ 15 – En del debat omkring ”ændringer af  vedtægter kan ske på 
enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for 
forslaget” 
Det blev foretaget skriftlig afstemning herom.
Forslaget blev vedtaget med 31 stemmer for forsalget og 11 imod. 

 



5. Fastsættelse af kontingenter og afgifter.

Bestyrelsen foreslog kontingent kr. 625,00 og afgift for vinterliggeplads 
kr. 500,00 og kr. 500,00 for benyttelse af pladsen i sommerhalvåret.
Forslagene blev godkendt.  

6. Valg af formand (udgår kun lige år)

7. Valg af kasserer – Henrik Mogensen modtog genvalg. 

8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer: 
1. Knud Erik Sørensen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem
2. Jytte Ransborg modtog genvalg. 

9. Valg af suppleanter

Per Svendsen og Gert Daugard blev valgt som suppleanter. 

10. Valg af revisorer

Bestyrelsen foreslog genvalg af Michael Møller, Kennet Fuglsang og 
Peter Georg Jensen. 
De blev genvalgt. 

11. Udpegning til udvalg:

a. Kapsejlads:

Niels Bo Nielsen

Peter Georg Jensen

Jan Gudiksen 

Niels Jørgen Hedevang.
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b. Tur - og Arrangementsudvalg

Sune Kjems

c. Klubhus

Ib Sohn

John Steephansen 

Ulrich Maagaard

d. Vinterliggeplads:

Kurt  Jensen

Henning Løndahl

e. Ungdomsudvalg

Søren Johnsen

f. Hjemmesiden

Jan Gudiksen

g. Maritimt brugerudvalg

Ulrich Maagaard

h. Materiel:

Niels Jørgen Hedevang



12.  Eventuelt 

Er var en livlig debat under dette punkt.
   

Formanden sluttede med en tak til  Gitte Søgaard for indsatsen som 
dirigent og undskyldte at indkøbsafdelingen ikke var blevet orienteret 
om indkøb sædvanlig erkendtlighed.  Dette vil der blive fået bod på. 
    
Generalforsamlingen var herefter slut med håb om en god sejlersæson

Referent

Jytte Ransborg.
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