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Bestyrelsesmøde 6/2020 i sejlklubben 
 

Tid og sted: Torsdag 22. oktober 2020 kl. 18 på Engbakkevej 19, 8800 Viborg. 
 
Bilag: 
1. Oversigt over vinteraktiviteter 2020/2021. 
2. Oversigt over besvarelser på spørgeskema. 
3. Kortfattet gennemgang af spørgeskemaundersøgelse. 
4. Årshjul (opdateret). 
 
 

Foreløbig dagsorden 
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 5/2020. 
Referat godkendt 
 
2. Godkendelse af dagsorden for møde 6/2020. 
Dagsorden godkendt 
 

3. Information fra formanden 
3.1.  

• Afvikling af DJS Cup 2020. God stil at skrive ud til sponsorer og takke for bidrag. 
DJS Cup 2020 var en succes. 

• Afvikling af velkomstarrangement 24. september. 
I 2021 vil vi afholde både et forårs- og et efterårsarrangement. 

• Pris på plastik flydedok til RIB og ansøgning om flydedok afsendt til Skive Idrætssamvirke. 
Der søges også andet steds. 

• Vinteropbevaring af RIB. Løsning fundet og aftalt (gratis). 

• Trailer til H-båd. 
Trailer besluttedes at blive solgt, hvilket efterfølgende er sket. 

• Turudvalg. Valg af nyt medlem. 
Ingen beslutning endnu. 

• Udvalgenes evaluering af sejlersæsonen. 
Tages op til Nytyårsparolen 

• Hostmaster.dk. Ændret fra Jørgen Christiansen til Jens Kofoed. 

• Vild med Vand planlægning i november. Kenneth deltager i planlægningsmøde. 

• Lystbådehavnens jubilæum i 2021. Carsten deltager fremover i planlægningsgruppen. 

• Workshop om brug af Skive Portalen til information 7. oktober. Jens har deltaget. 

• To kvinder har deltaget i sejlerinstruktøruddannelse. Sejlklubben betaler for deltagelse. 

• Bådmaling til klubbåde indkøbt. 
 
3.2. Spørgeskemaundersøgelse.  
Jeg sendte jer en mail om resultatet af spørgeskemaundersøgelsen og bad jeg se på selve 
resultatet i en mail af 11. september. Jeg har informeret om undersøgelsesresultatet på facebook 
og sagt, at vi vender tilbage. 
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Jf. bilag 2 og 3 findes kortfattet gennemgang af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen. 
 
Spørgeskemaet skal som andre drøftelser med medlemmerne sikre, at vi har de rette varer på 
”hylden”? Vi skal selvsagt sørge for at disse tilbud i klubben matcher medlemmernes ønsker og 
behov og invitere dem ind i fællesskabet.  
 
Spørgeskema giver anledning til at overveje ændret kontingentstruktur – f.eks. at indføre et 
familiekontingent på f.eks. 1.200 kr for en husstand. Dette tages op på næsten bestyrelsesmøde 
inden generalforsamlingen 2021. 
 
3.3. Drøfte de videre tiltag omkring Stand Up Paddle frem mod 2021.  
Emner: 

• Oplæggerplads til SUP inde og ude. 

• Ansøgning og indkøb af SUP. 

• Aktiviteter.  

• Instruktører. 

• Brug af faciliteter. Anskaffelse af nøgler til klubhus. 

• Kommunikation 2021. 
 
Emnet blev ikke drøftet da repræsentanten for SUP’erne havde forfald. 

 
3.4. Møde med Lystbådehavnens formand og kasserer 17. september og formænd fra hhv. 
Lystbådehavn og havkajakforening 8. oktober.  
 
I mail fra møde med havneformanden 17. september skriver Jens: 
Jeg vil informere jer om, at lystbådehavnen afholder havnejubilæum 19. – 22. august 2021.  
På sejlklubbens vegne gav jeg tilsagn om at deltage i jubilæumsudvalget. Som del af arrangementet har jeg 
foreslået, at vi arrangerer DJS Cup lørdag den 21. august 2021. Jeg har i dag talt med Jørgen Christiansen 
om ideen og efterfølgende fulgt op over Niels Sohn i Limfjordskredsen på mail. Andre ting (fest, 
flotillesejlads, SUP konkurrence). 
 
Vi drøftede herudover bl.a. samarbejde mellem havn og sejlklub. Kirsten og jeg er enige om, at der bør 
arrangeres et par møder i løbet af vinteren mellem havn, sejlklub og kajakklub m.h.p. at forbedre det 
indbyrdes samarbejde og drøfte emner af fællesinteresse, herunder havneudvikling over de kommende år. 
Vi kom bl.a. ind på projektet, som nu har navnet multihuset, forberedelse af borgerhøring og kommende 
møde med Skives borgmester mv. Det lød ikke som om, at hverken Kirsten eller Gerda er vilde med 
multiprojektet. Jeg sagde bramfrit, at multihuset slet ikke er forberedt efter sejlklubbens ideelle ønsker og 
behov. 
 
Kirsten informerede om, at de nuværende forpagtere af cafeen ikke ønsker at fortsætte i 2021, hvorfor 
havnen nu skal i gang med at lave fornyet opslag om en ny forpagter til cafeen. Gerda nævnte, at det måske 
også kan være en overvejelse, at havnen selv ansætter en kok. 
 
Jeg foreslog, at vi laver fælles stand og andre aktiviteter (åben båd mv. afhængigt af ambitionsniveau), 
såfremt kræmmermarked i juli gennemføres i 2021. 
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Vi drøftede oprydning på kontor og mødelokale. Vi aftalte og mødes for at drøfte, hvad der skal gøres.  
 
Vi drøftede festudvalg, hjemmeside (ny webmaster fundet til havnens hjemmeside), Gerdas pølsevogn og 
fællesmøde i februar med borgerforening og andre klubber i og omkring Virksund.  
 

Jeg bad om at der sættes kæder op omkring jollepladsen, så joller og biler adskilles. 
 
Jeg takkede for lystbådehavnens tilsagn om at deltage i velkomstarrangement 24. september og for at give 
gratis adgang til at kranløfte både op og i vandet under DJS Cup. 
 
Redegørelsen blev taget til efterretning. 

 
3.5. DFU generalforsamling 19. september. NO deltager i generalforsamlingen på sejlklubbens 
vegne. Resultatet er generalforsamlingen er tidligere formidlet på mail til jer. 
 
Konklusionen heraf er, der er valgt ny bestyrelse. Niels-Ove Jespersen blev indvalgt i bestyrelsen 
for to år. Der skal være nyvalg af formand i foråret. 

Klubbernes stemmevægt på fast fem stemmer blev ændret til at afspejle klubbernes medlemstal i DFU. 

DFU nye vedtægter, som blev godkendt tidligere på året, viste sin styrke på generalforsamlingen. 
 
Redegørelsen blev taget til efterretning. 
 

3.6. Facebook sider til intern kommunikation.  
Turudvalg bør administrere facebook side til intern kommunikation. Man søger om medlemskab af 
gruppen. 
 
Turudvalg orienteres. 
 
3.7. Status vedr. klargøring af klubbåde og joller. 

• Udlån, indlån, status. Materiel og udstyr i garage, skur og på kontor.  

• Inventar Bent. Mødes i Virksund ved lejlighed for at rydde op i sejlergarage. 

• Forårsklargøring sidst i marts og først i april. 

 

3.8. Arkiv status. 

Som drøftet på seneste bestyrelsesmøde i august, så har Jens gennemgået sejlklubbens mapper på 

kontoret i Virksund.  

De fleste mapper indeholder bilag og faktura mv. for perioden 1996 – 2005.  Der findes videre en række 

indbydelser til kapsejladser og referater fra DS og Limfjordskredsmøder mv. Der er også GDPR 

klausulbelagte materialer, som skal destrueres. 

Herudover rummer mapperne referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger samt årsregnskaber 

for perioden 1996 - 2005. 
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Efter gennemgangen er det aftalt med Kenneth, at han indscanner udvalgte referater fra 

generalforsamlinger og enkelte andre dokumenter, som kan have interesse i historiefortællingen om 

klubben. Resten destrueres. 

Når alt dette er nævnt, så melder spørgsmålet sig, hvor er klubbens materialer fra 1986 – 1996? Findes de. 

Erling har jo bidraget med at nedfælde klubbens historie til 2011 (25 års jubilæum). Hvad med materialerne 

efter 2005? Jeg formoder, at disse materialer opbevares elektronisk? 

 

Kenneth har scannet dele af de gamle arkivaler. Resten scannes i den nærmeste fremtid. 

 

3.9. Vinteraktiviteter 2020 og 2021. Formand 

Jf. bilag 1. Fordeling af oversigt over aktiviteter. 

 

4. Orientering om økonomisk status (kasserer).  

4.1. Status over indtægter, udgifter og balance.  

Foreningen har en god økonomi. 

4.2. Udgifter og indtægter til DJS Cup. 

DJS Cup gav et overskud på over 6.000 kr 

4.3. Status medlemstal. 

110 medlemmer. 

4.4. MobilePay opsagt. 

 

5. Behandling af indkomne sager 
5.1. Status ved klubbens forsikringer. Kontakt til andre forsikringsselskaber. Carsten kommer med 

information om priser hos forskellige forsikringsselskaber. 

Carsten indhenter tilbud fra Pantanius og Tryg. 

Der søges at finde oplysning om alder på rig på Virksundtøsen. 

 

5.2. Bordet rundt. 

Kursus vedr. splejsning af tovværk: Kursister skal selv købe det nødvendige værktøj. 

 

6. Eventuelt. 
Tre vigtigste budskaber fra dagens bestyrelsesmøde til kort referat til facebook. 
Jf. bilag 3. Årshjul er opdateret. 
Budskaber: 
- Spørgeskema 
- Vinteraktiviteter 
- Sikkerhedsinstrukser 
 
Bestyrelsesmøder 2020  
Kommende bestyrelsesmøder: onsdag den 9. december hos Carsten (forberedelse af 
generalforsamling). 
 


