Skive Sejlklub
Referat fra bestyrelsesmøde 11. januar 2016.
Tid:
Sted:
Deltagere:

Mandag den 11. januar 2016
Klubhus
Fra bestyrelsen deltog:
Ulrich Maagaard (UM)
Niels Jørgen Hedevang (NJH)
Henrik Mogensen (HM)
Søren Johnsen (SJ)
Niels Bo Nielsen (NBN)
Knud Erik Sørensen (KES)
Jytte Ransborg (JR)
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
Gennemgang af korrespondance.
Økonomi, regnskab og budget
Nyt fra udvalgene
Generalforsamling.
Evt.
Næste bestyrelsesmøde

Ad 1: Godkendelse af referater
Referater fra bestyrelsesmødet den 18. november 2015 blev godkendt.
Ad 2: Gennemgang af korrespondance
Materiale vedrørende lancering af signalflaget BOB. (Børn om bord)
Formålet med flaget er at ligesindede kan finde hinanden og flaget gik som varmt
brød i 2015. Flaget koster kr. 75,00 pr. stk. og SS har foreløbig købt 10 stk. til
videresalg.
Skrivelse fra Peter Volsing vedrørende Sejlsportsligaen 2016.
Indeholder kalender for sejladser og navne på deltagende klubber i både 1. og 2.
division. Skive deltager 2016 i 1. division.
Materialet videresendes til Michael Møller Christensen, der vil indkalde de
interesserede til møde herom.
Invitation fra Skive Kommune til deltagelse i ”Hyldning af mestre”.
Skive Sejlklub indstiller følgende mestre: Katerina Bjerre Knudsen, Søren Johnsen
og Søren Koitzsch.
Skive DNA har nu haft en hjemmeside i næsten et år og i den forbindelse vil de gerne
høre, om vi som samarbejdspartner har modtaget forespørgsler fra skoler.

Vi har ikke modtaget nogen form for henvendelse, hvilket sandsynligvis skyldes, at en
aktivitet hos os ikke kan gøres inden for skolernes timetal.
UM svarer tilbage, at vi stadig er interesseret, men ikke har hørt noget.
Der er indkaldt til informationsmøde vedr. Aggersundbroen. Mødet holdes i Løgstør.
UM har sendt mail til John Stephansen, hvor han har anmodet John om at lukke de
gamle nøglekort ved årets udgang.
DS møde vedr. turbøjer skulle være afholdt i uge 1, men er udsat til den 3. februar.
(Carl Gerstrøm)
Ad 3 – Økonomi, regnskab og budget.
Tilfredsstillende økonomi.
En del hævninger siden sidste møde.
Kontingent opkræves ultimo januar – og i den forbindelse blev det aftalt, at vi
udsender en sms, hvor vi beskriver, hvad man skal gøre, såfremt man har fået nyt
dankort.
HM tager kontakt til Per Bonnevie for udarbejdelse af budget og regnskab, således
disse kan være klar før generalforsamlingen. (generalforsamling den 9. marts)
Ad 4: Nyt fra udvalgene.
Kapsejlads:
Bestyrelsen drøftede kort referatet fra medlemsmødet den 18. november 2015.
Kapsejladsudvalget vil se nærmere på følgende ønsker:
 En distancesejlads (ud over Hancock sejladsen)
 At der i forbindelse med onsdags sejladser også arrangeres en sejlads for
både uden målerbrev.
 Starttræning ved Søren Johnsen
Tur sejlads:
I forbindelse med medlemsmødet blev der også udtrykt ønsker om en fælles
tursejlads, hvor der f.eks. før en weekend udsendes sms om fælles destination.
Arrangement:
Der afholdes følgende arrangementer i løbet af vinteren:
 Onsdag den 9/3 Generalforsamling
 27/4 regelaften.
 16/3 SSH afholder generalforsamling.
Vinterliggeplads:
Vi har stadig problemer med medlemmer der ikke har betalt for vinterliggeplads.

UM har drøftet problematikken med advokat Gitte Søgaard, for at finde ud af, hvad vi
kan gøre i den forbindelse.
I første omgang vil Kurt og UM foretage en uanmeldt besøg hos et eller to af de
medlemmer, hvor problemet er størst, for at få en aftale i hus.

Ungdom:
I forbindelse med Knud Møllers bisættelse blev Skive Sejlklubs ungdomsafdeling
betænkt med et flot beløb på ca. kr. 13.000.
Pengene er nu brugt til indkøb af våddragter og nye VHF’
Vi skriver herom til Knud Møllers enke Margrethe Møller.
Materiel:
Lars Skov og Glenn har gennemgået samtlige joller og udarbejdet en udførlig liste
med mangler på hver enkelt jolle.
Lars og Glenn har samtidig tilbudt at reparere disse joller og har forespurgt
bestyrelsen om en prioriteringsliste og kompetence til indkøb af mangler i
småtingsafdelingen.
Bestyrelsen gav grønt lys for almindelig reparation. Optimistjoller og Zoom8
prioriteres.
SJ har fået henvendelse fra Marselisborg Sejlklub om evt. køb eller leje af en af vore
Feva joller.
Bestyrelsen drøftede dette, og blev enige om, at vi gerne vil leje en jolle ud.
.
Klubhus:
Samtlige vandlåse i pigernes baderum er nu skiftet, hvorfor vi må antage, at
lugtgener for hotellet nu er slut. UM har orienteret hotellet herom.
Klubhuset bliver flittigt brugt hver torsdag til sejlerskole. 21 medlemmer er tilmeldt.

Hjemmeside:
Intet at bemærke.
5. Generalforsamling.
Generalforsamling afholdes onsdag den 9. marts 2016.
Indkaldelse udsendes pr. mail senest 3 uger før.
De 3 personer der ikke har en mailadresse, vil få indkaldelsen tilsendt pr. post.
Ulrich Maagaard, Niels Jørgen Hedevang og Niels Bo Nielsen ønsker ikke genvalg
på den kommende generalforsamling, hvorimod Søren Johnsen stiller op til genvalg.

Det blev aftalt, at der traditionen tro serveres Skipperlabskovs før
generalforsamlingen, mod en egenbetaling på kr. 75,00.
Bestyrelsen besluttede, at Anna Dolberg og Vagn Holm begge forslås udnævnt som
æresmedlemmer på den kommende generalforsamling.
Bestyrelsen drøftede kriterier for optagelse af æresmedlemmer og bestyrelsen var
enige om, at de begge opfylder disse kriterier.
6. Evt.
Der var intet under eventuelt.
Ad 8: Næste møde
Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 8. februar 2016 kl. 18.00.
Der afholdes ligeledes et sidste bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen mandag
den 7. marts kl. 18.00.
Jytte Ransborg

