
Referat af bestyrelsesmøde i Skive sejlklub mandag den 13. jan kl 17. 
Til stede: Martin, Per, Ole, Morten, Niels Jørgen, Philip, Claus (ref.) 
Afbud:. 
Fraværende:. 
 

Emne Diskussion og referat Hvem gør hvad opfølgning 

Regnskab - hvordan ser 
året ud til at ende? 

Det er godt ud og vi forventer et 
overskud på omkring 0. 
Der er ca. halvdelen, der mangler 
pladsleje. 
Det ser ud til at der er ved at være 
styr på el-forbruget på 
vinterliggepladsen. 

Martin rykker for de 
manglende pladslejer. 

 

Budget (fil vedhæftet) 
 nyt gulv 
 nye bøjer 
 fliser ved 

flagstangen (Per 
Niels Jørgen jvf. 
referat) 

Vedtaget med små ændringer. 
Vedhæftes referatet 

Per snakker med 
rengøring om 14 dages 
rengøring. 
Claus sender det  
reviderede budget ud 
med referatet. 

 

Kontingentsatser 
 ingen ændring 
 familie-

kontingenter 
 bådejer/ikke 

bådejer 

Vi foreslår en ændret 
kontingentstruktur: 
Almindeligt kontingent kr 700. 
Betales af bådejere og aktive sejlere. 
Giver fulde rettigheder. 
Støttekontingent kr 350 
Betales af interesserede i klubben og 
giver fulde rettigheder bortset fra 
stemmeret på generalforsamlingen 
og ret til at bruge en plads på 
vinterliggepladsen. 

  

Generalforsamlingen 
 forberedelse, 

har vi 
punkter/forslag 

 kandidater til 
bestyrelsen 

Indkaldelse senest 3 uger inden 
Dagsorden 1 uge inden 
Regnskab  1 uge inden. 
 
Phillip genopstiller 
Morten genopstiller 
 
Søren Rigborg vil grene stille op 
 
Niels Jørgen Hedevang genopstiller 
som suppleant. 

  

Stævner/arrangementer 
(der er måske 
muligheden for at Skive 
får et Grand Prix 
alligevel) 

Grand Prix stævne den 2.-3. maj, 
Ungdomsstævne . 
Vi foreslår Trangmanden den 8. maj 
(bededag) alt. 17 maj. 
 
Vi laver en arbejdsdag lørdag den 
25. april kl 9:00 med stander op. 
 

Skive Maritimcenter vil 
gerne hjælpe til GP 
stævne, Ole og Martin 
er også med i udvalget. 
 
Per spørger på 
generalforsamlingen 
angående dato for 

 



Der bliver onsdagssejlads som 
sædvanligt. 
 
Trangmanden rundt efterår bliver 3. 
oktober. 
 
 

Trangmanden. 
 
Per er tovholder på 
arbejdsdagen. 
 
Niels Jørgen laver en 
datoliste til Ole 
angående 
onsdagssejladser. 

Forsikringer af joller 
(Morten vi skal have 
opdateret listen efter 
vores oprydning) 

 Ole, Martin og Morten 
laver en opdateret liste 
til forsikring. 

 

Skive Festival 4 – 6 
juni 2020 -(hvem fra 
bestyrelsen ved allerede 
de kan hjælpe) 

 Niels Jørgen stiller telt 
op. 
Ole er tovholder ved 
arrangementet. 
Martin og Niels Jørgen 
bestiller varer. 

 

Hjælperfest (jeg henter 
drikkevarer og mad er 
der styr på - vi skal 
have nogen til at dække 
bord m.m.) 

Der er  tilmeldt 41, Flot! 
Der er bestilt mad og øl 

Claus og Morten stiller 
borde op torsdag og 
Claus begynder at 
dække bord fredag kl 
16. 
Ole bestiller vin og 
chips. 
Martin + Ole rydder 
op lørdag kl 12. 

 

Kalenderen for 
klubhuset 

Kan vi lave det sådan at alle 
aktiviteter i klubben står i 
kalenderen på hjemmesiden? 
 
Vi vil prøve at få det ind i 
kalenderen på hjemmesiden. 

Ole  tjekker med Søren 
om , hvordan det kan 
lade sig gøre 

 

Uddeling af 
klubstandere 

Fx til alle der deltager i et 
klubarrangement. 
 
Vi deler gratis ud til medlemmer ved 
arrangementer. 

  

Støtte til Krydstoldjagt 
27.  

Foreningen vil gerne have klubbens 
støtte. Jeg har forsøgt mig med en 
formulering. Se vedhæftede filer. 

Claus sender en 
støtteerklæring 

 

Hvordan går det med 
vores SUP? 

Vi har 2 hard og 2 soft exemplarer. 
Der kommer en vejledning som 
hænges op jollegaragen. 
Alle medlemmer kan benytte dem 
når de er ledige og man følger 
reglerne. 

  

Eventuelt Vi har galt navn på vores nøglekort. Ole og Niels Jørgen  



Søren Rigborg har lavet to nye 
plakater til udhængsskabet. 
Der er lidt dårlig forsyning med 
varmt vand i baderummene. 
Morten har fundet nogle borde 
bænkesæt i genbrugsplast til kr 
4500. De ser gode ud. Den køber vi  
6 stk af så vi har dem til 
arbejdsdagen 

snakker med 
Vendsyssel sparekasse 
om at betale. 
Per kigger på 
varmtvandsforsyningen 

Næste møde Mandag den 24. feb kl 19   

    

    

 
 
 


