
Skive Sejlklub 

Referat fra bestyrelsesmøde 29. August 
2016  

  
  

 

Tid:  Mandag d. 29.8. 2016  
Sted:  Klubhus  
Deltagere:  Fra bestyrelsen deltog:  
  Jytte Ransborg (JR) 
  Søren Johnsen (SJ)  
  Ulrich Predelli  (UP) 
  Glenn Riis       ( GR) 

Knud Erik Sørensen (KES) 
   
 Fraværende: 
 Henrik Mogensen (HM) 

Søren Poulsen  (SP) 
  

  

  

    
Dagsorden:   

1. Godkendelse af referat fra seneste  
                     bestyrelsesmøde   
2. Gennemgang af korrespondance.  
3. Økonomi, regnskab og budget  
4. Nyt fra udvalgene  
5. Evt 
6.                  Næste bestyrelsesmøde                 

  

Ad 1: Godkendelse af referater  
 Referat fra sidste møde godkendt. 
   
Ad 2: Gennemgang af korrespondance  
Der er kommet et nyt Q 8 kort. SJ ligger det i butikken. 
Dansk sejlunion har inviteret klubberne til at deltage i et møde 
vedr. netværk. Ingen fra bestyrelsen deltager. 
Vi har ansøgt Maritimcenteret om tilskud til indkøbet at den nye 
påhængsmotor. 
Vi søger også Spar vest Fonden. 
 
Ad 3 – Økonomi, regnskab og budget.  
 Udsat HM syg 
 
Ad 4:  Nyt fra udvalgene.  
 
Kapsejlads:  
Der er fuld besætning på dommerbåden 
 
Motoren på dommerbåden kører igen fin efter udskiftning af et 
utæt brændstofs rør (kunne suge falsk luft) 



Skive Sejlklub 

 
Tur sejlads:  
UP forsøger igen med en tursejlads d.3/4 september 
Life Boat festival kommer til Skive d. 1.9. UP foreslog at man 
sejlede dem i møde . 
 
Arrangement:  
Stander ned: vi vil forsøge at arrangere en havnefest hvor 
både klubbens medlemmer og havnens medlemmer inviteres.  
UP og GR snakker sammen og forsøger at arrangere noget. 
 
Det grå guld+ æresmedlemmer. 
Invitation til kaffe og rundstykker,  
et emne kunne være sejlklubbens historie. 
Jytte finder kredsen og en dato. 
 
Klubhus:  
Ingen punkter. 
 
Vinterliggeplads:  
GR i gang med at slå græs på vinterliggepladsen. Oprydningen 
er generelt meget god. 
Både der ikke har været i vandet. GR rykker vinterliggeplads 
udvalget. 
 
Materiel:  
Den nye påhængsmotor  er påsat og taget i brug. 
 
Ungdom:  
Ståhej på havnen d 27.8. SJ købte saftevand og kage. 
Der arrangeres forældreaften d. 6.9. for begyndere og elite. 
Søren rykkede for en trænerkontrakt. Jytte tjekker de tidligere 
kontrakter 
Plan for trænere, Begyndere, erfarende og elite. SJ mener vi 
skal have en generel drøftelse af udfordringen. Har vi de 
personer vi skal bruge.  
Bestyrelsen mener vi har det der skal bruges og opfordrer til at 
bruge forældrene hvor det er muligt. 
Spar Nord Cup i samarbejde med Sunds d.9 og 10 oktober. 
   
   Hjemmeside:  
Vi har et ønske om at få det mest aktuelle til at ligge øverst. 
GR snakker med Jan Gudiksen. 
 
 
Ad 5.  
Roklubben holder stævne d. 24 og 25 september 
 
Ad. 6 
Næste møde er mandag d. 19.9.kl. 18.00 i sejlklubbens lokaler 
 


