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Maj 2022 

Referat, bestyrelsesmøde 1/2022 i sejlklubben 
 
Tid og sted: Torsdag 10. marts 2022 kl. 18. Hos Kenneth og Vibeke.  
Bilag: Årshjul.  
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 5/2021.  
Referat godkendt. 
2. Godkendelse af dagsorden for møde 1/2022. 
 
Dagsorden godkendt. 
 
3. Information fra formanden 
3.1. Konstituering af bestyrelse efter generalforsamling.  
Formand: Jens 
Næstformand: Carsten 
Kasserer: Vibeke 
Sekretær: Kenneth 
Menigt medlem: Susanne 
Suppleant: Bent 
 
Udvalg: 
Nye udvalg efter gf: Kommunikation og klubbåde. 
Turudvalg: Efterlysning - Behov for en person mere – gerne familier. 
Ungdomsudvalg: Nye navne efterlyses. 
 
3.2. Opfølgning på generalforsamling og vinteraktiviteter. Jens  
• SUP og instruktører.  

Tre medlemmer skal på kursus 11. maj. Der vil herefter blive aftalt aktiviteter. 
Der kan i øvrigt nok lånes flere boards fra medlemmer i klubben, når aktiviteter skal 
afholdes.  

• Børne- og familiesejlads i Virksund.  
o Sejlads om lørdagen fra 21., maj og sejlads på Nørresø fra 2. maj. 
o Udstyr på land. 
o Lukket facebook side, lørdagssejlads i Virksund, er oprettet.  
o 1-2 på instruktører på jollekursus i maj. 
Sejlklubben køber diverse “legetøj” til familieturene. Susanne indkøber. 

• Tursejlads. 4.-6. juni pinsetur Nykøbing, 10. -12. juni familietur til Rønbjerg, incl. i badeland i 
feriecenter, 19.-21. august hyggeweekend I Glyngøre.  
Sejlklubben betaler entrebillet til badeland i Rønbjerg. 

• Spilerkursus 30. april.  
Claus fra Spir er instruktør. Der er plads til 4 både. En båd er tilmeldt. 
Der er uddannet 5 instruktører som kan gennemføre sejlerskole og pigesejlads. 
 

3.3. WOW arrangement i Aalborg 6. juni. 
Forsikring - op til 7500 kr. i selvforsikring dækker sejlklubben, mens betaling for deltagelse i 
arrangementet (150 pr. deltager) er for deltagernes egen regning.  
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3.4. RIB styretøj, Påhængsmotor og slibemaskine.  
Kædelås til påhængsmotor indkøbes. RIB repareres af Carsten, som også skriver en kort skriftlig 
instruktion i brug afmotor. Evt. booking af RIB tager Carsten. 
Der er indkøbt en mindre slibemaskine. 
Den nye motor på 6 hk er modtaget - må germe overmales for ikke at være tyvetækkelig. 
 
3.5. Ansøgninger om midler fra fonde og sponsorer.  
Jens oplyser, at der p.t. er accept for 175.000 kr. fra fonde og puljer til J70. 
Der er bevilget 10.000 kr. til nye Tera jollesejl. 
 
3.8. DS generalforsamling, kurser og emner.  
Orientering fra Jens 
• Digitaliseringsprojekt.  

DS er på vej med et IT foreningssystem, som skal løse nogle af klubopgaverne på en 
nemmere måde. 

• Kvinder i sejlsport, social udsatte og andre kønsidentiteter i sejlsport.  
• To deltidsmedarbejdere, som deles med Kano/Kajak og Rosport, skal arbejde med miljø og 

faciliteter.  
• Debat om udvidet medlemsbegreb. 

Det anslås, at der er ca. 10.000 Kite-udøvere i Danmark, hvoraf ca. 200 er medlemmer af 
Kiteboarding Denmark, mens formentlig op mod 2.000 også er ”almindelige” sejlere og 
medlemmer af sejlklubber. De resterende ca. 8.000, som kiter i Danmark, er 
selvorganiserede.  
Andre eksempel er gaster og familiemedlemmer, som ikke er medlemmer, men blot ”taske 
sejlere”. Der ligger efter DS vurdering et meget stort potentiale for vækst i sejlklubberne og 
i DS, hvis vi kan appellere til flere af disse sejlere.  
Nogle klubber ønsker slet flere medlemmer, da kapaciteten i klubben er fuldt udnyttet, 
mens andre klubber ville have svært ved at få forståelse for en udvikling, hvor DS knytter 
sejlerne stærkere og mere direkte til sig. Der er derfor behov for at indlede e samarbejde 
med klubberne om, hvordan flere kan tiltrækkes som medlemmer. 
 

3.9. Opfølgning på generalforsamling for Limfjorden Sejlsport 1. marts i Skive. Vedtægter og 
oprettelse godkendt af de fremmødte 16 sejlklubber.  
 
3.10. Klargøring af klubbåde og joller. 
Susanne indkøber materialer inden 12. marts. 
Der er fordelt mail til medlemmer af klubben om at hjælpe med klargøring 12. marts, 26. marts og 
2. april. 10 personer har givet tilsagn om at hjælpe en til to lørdage. Meget tilfredsstillende og på 
forhånd tak for hjælpen. 
 
4. Orientering om økonomi.  
Vibeke gav status vedr. økonomi og medlemmer. 
4.1. Status økonomi. 
Der er ca. 175.000 kr. i banken. 
 
4.2. Status medlemstal og indmeldelser.  
P.t. er i marts registreret 102 medlemmer, heraf 7 stk. familier. Der mangler indmeldinger fra 
pigesejlere og sejlerskole. 
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5. Behandling af indkomne sager.  
Havnen generalforsamling afholdes 12. marts. Sejlklubben deltager i generalforsamlingen. 
 
6. Bordet rundt.  
Ansøgning sammen med Viborg Sejlklub om at få repræsentant i Viborgs Grønne Råd. Kommunen 
har givet afslag. Repræsentation sker gennem Friluftsrådets repræsentant i rådet.  
 
Anskaffelse af pins. 
Jens skulle indhente tilbud. Ide er droppet p.g.a. manglende interesse.  
 
Cafeen og arrangementer.  
Der har været for mange sammenfald af arrangementer hos sejlklub og cafe på trods af booking af 
lokaler fra sejlklub hos cafe. Der oprettes nu en kalender til koordinering af lokalebookninger. 
 
7. Eventuelt.  
Vibeke anmoder om at alle indmeldelser foregår gennem formularen på hjemmesiden, som 
justeres så der skal tages stilling til om indmeldelsen er en personlig eller familie indmeldelse (er 
sket). 
 
7.1. Kommende bestyrelsesmøder.  
2022: 
Tirsdag den 7. juni kl. 18. Midtvejsevaluering. Afholdes hos Susanne. 
Torsdag den 29. september. Vinteraktiviteter. Afholdes hos Bent. 
Torsdag den 1. december. Forberedelse af generalforsamling. Afholdes hos Jens.  
 
7.2. Årshjul.  
Ingen kommentarer. 
 
7.3. Sejlklubbens aktiviteter.  
• Sejlkalender er opdateret.  
• Nysejler praktisk sejlads lørdag 28. maj?  
• Praktisk duelighed forår og efterår.  
• Duelighed 2023 i Hjarbæk hænger vist i tynd tråd. Ideer modtages.  

 
 
Referent på bestyrelsesmødet 
Kenneth Stjerneby Mortensen 


