
 
 
 

Foreløbig Dagsorden bestyrelsesmøde torsdag d. 13. juni 2019 kl. 17:30 

 

1) Velkomst og indledning ved Formanden  
2) Godkende referat fra sidste møde (ALLE) 
3) Fastlæggelse af næste møde (ALLE) 

3.1.) 9. september 2019 
4) Aktuel status for regnskab og budget (SW). 
5) FH-ordning (PS) 

5.1.) Status (Ny hjemmeside/Klubbernes ibrugtagen)?? 
5.2.) Den Norske version. 

6) Havnefoged (NP). 
6.1.) Status ledige pladser. 
6.2.) Overskudsbroerne. 
6.3.) Manglende uddybning/Status scanning af arbejdet. 
6.4.) Status efter Festival 

7) Siden sidst, gennemgang af korrespondance, opfølgning på.  
7.1.) FLID Efterårsseminar – Deltagelse – FH stand 
7.2.) Tally-situationen 
7.3.) SKIW 25 års jubilæum 

Kære venner af SKIW 

Skive Windsurfing klub kan i år fejre 25-års jubilæum og det vil blive fejre nu først kommende lørdag    d. 
15. juni, hvor vi gerne vil inviteret to repræsentanter fra jeres klub til en uformel reception kl. 17:00-
Kl.19:00 i klubhuset på Strandtangen. 

Grillen vil blive tændt og klubben vil være vært for lidt vådt og tørt. 

8) Eventuelt (ALLE) 

  



 
Referat ordinært bestyrelsesmøde mandag d. 13. juni 2019 kl. 17:30 

Deltagere:  
Henrik Svenningsen (HS)  
Sebastian Westerhoff (SW)  
Jesper Nordkvist (JN) 
Keld Christensen (KC)  
Peter Svane (PS) 
Niels Peter Olesen (NP) 
 
Afbud: 
Benny Nautrup (BN) 
Bjarne Sørensen (BS) 
 
 
 

1) Velkomst og indledning ved formanden (HS) 
Velkommen til det første bestyrelsesmøde efter Skive Festival 
 

2) Godkende referat fra sidste møde (ALLE) 
Godkendt uden bemærkninger. 
 

3) Fastlæggelse af næste møde (ALLE) 
Næste møde uge 37 2019  
 

4) Aktuel status for regnskab og budget (SW) 
Økonomi-regnskab er fremlagt, og ser fornuftig ud – fordeling af de likvide midler over flere banker, da 
indestående i SPAR NORD er for høj. 
 

5) FH-ordning (PS) 
5.1.) Status (Ny hjemmeside/Klubbernes ibrugtagen) opdatering af hjemmesiden, efter tilbagemeldinger 

fra bruger 
 

5.2.) Den Norske version – Hvordan holder vi ordningen på danske hænder… samarbejde/opkøb af 
domæne! 
 



 
6) Havnefoged (NP) 

6.1.)  Der er 11 ledige pladser i havnen fordelt således: 
4 stk. af 2,5 m., 4 stk. af 3 m., 2 stk. af 3,5 m., 1 stk. af 5 m. 

6.2.)  Overskudsbroerne – broerne er adskilt og klar til montering/levering.  
6.3.)  Manglende uddybning/status scanning af arbejdet – Scannings resultaterne vil blive lagt på 

hjemmesiden. 
Pæle som blev skadet ifm. uddybningen er nu udskiftet. 

6.4.)  Status efter festival – Forløb tilfredsstillende, ligeledes fungerede ordningen med ”toilet-armbånd” 
rigtig godt! Dog var der lidt problemer med det varme vand, det skulle dog være i orden nu og 
forventes ikke at blive et problem til næste år. 
 

7) Siden sidst, gennemgang af korrespondance, opfølgning på 
7.1.) FLID Efterårsseminar – Deltagelse i seminar, evt. en FH-stand.. 
7.2.) Tally-situationen – De udfald som har været undser festivallen, er nu udbedret. Afventer en 

gennemgang af Tally standerne af leverandøren(garanti) 
7.3.) SKIW 25 års jubilæum – Formanden deltager. 

 
 

8) Eventuelt (ALLE)   
- Aftale er ved at blive indgået med SVANEN 
- I forbindelse med opkøb af det tidligere rengøringsselskab, har der været lidt misforståelser med det 

nye firma(Ready to Clean) der ligges nu op til et møde med det nye firma! 
- Indkøb af jakke til bestyrelsen, så vi er mere synlige på havnen og ved arrangementer vedr. havnen. 

 

 


