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Referat,  bestyrelsesmøde 3/2021 i sejlklubben 

Torsdag d. 5. august 2021 

 

Tid og sted: Torsdag 5. august 2021 kl. 18.  
Klubhuset Virksund. 
 
Bilag: 
1. Årshjul (opdateret). 
 

Dagsorden 
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 2/2021 (udsat til møde 3). 
Godkendt. 
 
2. Godkendelse af dagsorden for møde 2/2021. 
Godkendt. 
 

3. Information fra formanden 
3.1. Erfaringer fra lån af sportsbåd. 
Der var mange udlån gennem de 5 uger vi havde J70’eren – stor begejstring hos brugerne. Vi får 
måske muligheden igen næste år. 
Til næste generalforsamling bør vi drøfte om J70 er en kommende vej med klubbåd(e). Der 
udarbejdes en mulig finansieringsplan. 
 
3.2. Ansvars og kaskoforsikringer på klubbåde og joller. Carsten giver ny status 
Ændringer: 

• RIB: Kasko og ansvar. 

• H-båd og Polaris Drabant: Ansvar.  

• Joller: Ansvar.  
Alt er aftalt med forsikringsselskabet, men der er ikke fremsendt policer. Carsten rykker. 
 
3.3. Havnens jubilæum. Carsten gav status omkring jubilæet.  
Åben båd og organisering af flotillesejlads er sejlklubbens bidrag. 
Efterfølgende: Jubilæet var et flot arrangement, men desværre blev flotillesejlads aflyst p.g.a. 
hårdt vejr. Forsøges afholdt lørdag d. 25. september i stedet. 
Carsten køber gaven til havnen (skibsur), som blev afleveret til Lystbådehavnen under jubilæet. 
 
3.4. Kapsejlads 2021, drøftelse. 

• Vestjysk Bank Cup. Sponsoraftaler. Status. 
Carsten står for tidsstyringen ved start og registrering af måltid. 
Kapsejladsen skal afvikles, så der ikke er både i bassinet udenfor havnen, når 
redningshelikopter demonstrerer redningsøvelse. 
Der laves en vandrerpræmie ”Virksund Old Mug” for bedst overalt samt en trøstpræmie 
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(vækkeur) for sidste båd. 
Der er skaffet rigtig mange gode præmier. 

 

• Kapsejladsudvalg 2022 (selvsupplerende udvalg). Kenneth taler med Jørgen og Sven. 
 
3.5.  Ansøgning til fonde. Status Jens 

• Sejl  - er indkøbt, der var fejl på slæderne til storsejl. 

• Flydedok – er monteret i havnen, men der skal monteres nogle holdere. Er bestilt. Skive 
kommune bevilgede også et tilskud. Kan evt. søges konverteret til flydebro/jollebro. 

• SUP – er bevilget, men endnu ikke indkøbt. 
 
3.6. Revideret multihus projekt.  
Jens havde møde med Kristian Brøns omkring sejlklubbens ønsker. Bl.a., ønsker sejlklubben en 
større port og gerne et mere ”rustikt” hus som er fleksibelt. Vi ser ikke et behov for sauna, men en 
evt. vinterbadeklub kunne være bruger. 
 
3.7. Sejlads på Nørresø.  
Der sejles hver torsdag med deltagelse af ca. 20 børn. Torben Laier er tovholder. Til næste år sejles 
der tirsdag. 
 
3.8. Randers Bådudstyr, oprette konto. 
Konto hos Randers Bådudstyr er bestilt. 
 
3.9. Planlægning af vinteraktiviteter. 
Forslag: 
Sejlads i Nordatlanten, Asger Runø 
Juletræ 
Motorkursus 
Splejsning af dynema og spectra 
Kapsejladstaktik 
Præmieaften 
Nytårsparole 
Velkomstarrangement 
 
 
4. Orientering om økonomisk status (kasserer).  

4.1. Status over indtægter, udgifter og balance.  

Kassen er i rigtig god stand – de store udgifter for i år er betalt. 

 

4.2. Evt. ny kontoplan for sejlklubbens budget. 

Oplæg laves af Vibeke. 
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4.3. Status medlemstal og indmeldelser. 

På bestyrelsesdagen var der 135 medlemmer, heraf 33 helt nye. De er alle invitetert til 

velkomstarrangement 14. oktober. 

 

5. Behandling af indkomne sager. 
Intet. 
 
6. Bordet rundt. 
Intet. 
 
7. Eventuelt. 
7.1. Evt. grill arrangement på havnen. 
Jens kom med forslag omkring et sæsonafslutningsarrangement med spisning for medlemmer og 
pårørende lørdag d. 25. september 2021.  Medlemmer får tilskud fra klubben, pårørende betaler 
kostpris.  
Arrangementet blev besluttet og invitation er lagt på hjemmeside og sendt til alle medlemmer af 
klubben.  
Efter mødet: Vibeke og Susanne holder møde tirsdag d. 7. september. 
 
 
7.2. Kommende bestyrelsesmøder 
Torsdag den 21. oktober (planlægning af vinteraktiviteter). Afholdes hos Jens 
Torsdag den 9. december (forberedelse af generalforsamling). Afholdes hos Carsten 
 
7.3. Den gode velkomst, Skive Kommune har afholdt webinar 
Ud over, hvad vi allerede gør og har gjort, så er der yderligere ideer til, hvad der kan gøres: 

• Nye både i havnen, sejlerskole og pigesejlads. Potentielle medlemmer. Får vi fat i alle? 

• Personlig kontakt, når nogen melder sig ind. Ring eller skriv en glad og gerne personlig besked 
inden den første træning, så alle får. 

• Velkomstpakke på mail. 

• Er der noget, som du har lyst til at hjælpe med? 
 

Man kunne overveje at høre tidligere medlemmer om, hvorfor de har meldt sig ud. Ofte kan det 
være at de har flyttet havn, solgt båd etc, men hvis det har noget med klubben at gøre, kan vi 
måske gøre anderledes. Det kan være med til at videreudvikle klubben. 
 
Alle nye medlemmer har modtaget en opfølgende mail på velkomst. 
 
 


