
 

Bestyrelsens beretning for 2015 

 
Det blev ikke til mange møder i vores bestyrelse i det forgangne år,, faktisk kun et!  
Det betyder ikke, at vi har været på den lade side. Tvært imod, så har vi været så meget på havnen at vi har 
løst opgaverne når vi alligevel var samlet. 
 
I beretningen for 2014 står,  at det var en god sommer,  gid vi kunne supplerer med endnu et, men nej, 
2015 blev absolut ikke en af de gode, desværre. Det har betydet at gæstesejlerene svigtede os  men vi var 
jo heller ikke ude så mange dage som vi kunne ønske os. 
 
Vores onsdagskapsejladser var præget af mange aflysninger og derfor gik vi også glip at mange muligheder 
for kage og ostemadder, håber det ikke også sker i 2016. 
 
Men uanset vejret har vi gennemført vores Sct. Hans arrangement, vores familietur og afrigger fest ganske 
som vi plejer, alle med god opbakning. Som alle ved blev julefrokosten udsat til der var lagt nyt gulv. 
Beslutning om at fjerne det eksisterende flise gulv , men i stedet støbes et nyt, gav en del ekstra 
spekulationer.  Det vare bare ikke ligetil, for udgravning, isolering – for til sidst beton med de 
besværligheder det gav. En stor tak for betongaven fra Gyldendal Havn og indsatsen hermed.  Her efter jul 
var gulvet så så tørt at der kunne lægges trægulv.  Esben og Gunnar gav hinanden stævne hermed.  - Der 
skal jo også være rengjort. Her tog Ælmholdt’s med flere over. Tak for den store indsats, for nu bliver det 
meget lettere til rengøringsdagen i april.. Evt. lejer bådlauget en feva jolle 
Det har længe været et stort irritations moment, at laugets borde ikke rigtigt passede til stolene, så I 
samme tidsrum, mistede alle vore borde bentøjet. Gunnar afmonterede alle borde for at monterer de nye 
understel, han i vinterens løb har lavet i garagen derhjemme.  Anna Og Gunnar har sponsoreret alt såvel 
jern, maling og montering. 
Det er så dejligt at vi nu kan få plads til vore ben når der diskes op til kapsejlads m.v.  
En stor tak for Jeres sponsorat, i den forbindelse er der en lille erkendelighed til Anna og dig. 
 
Vi har en dejlig og velfungerende ungdomsafdeling, her er der mange der løfter i fælles flok. Stor tak til Finn 
og hele hans stab af frivillige der hver mandag sikre at de unge mennesker udfordres i sejladsen verden på 
en sikker og forsvarlig vis og bagefter får lidt godt til maven. Bestyrelsen i bådlauget havde indstillet Finn 
Mosegård til Torm Prisen, for netop hans store indsats  i ungdomsafdelingen. Men Finn er heldigvis ikke 
den eneste ildsjæl i Danmark, og så prisen den gik desværre  til anden side. Ærgerligt fordi Finn havde 
besluttet at putte prisen på  30.000 kr i ungdomsafdelingens kasse. 
 
Vores normale vinter komsammen ”En aften med kaffe på kanden”  blev  udskudt til næste vinter, da 
julefrokosten blev holdt ret sent. 
 
Vores køb/salg afdeling på hjemmesiden bruges af får få – er i sikre på at der ikke er mere der skal skifte 
hænde? 
 
Sponsorstøtten fra OK benzin ser ud til at blive fordoblet i forhold til sidste år, stor tak til alle de der har 
valgt at have et OK tankkort med kode 561280. 

Antal medlemmer primo 2016 er – Aktive 58. - Pass. 10. - Gaster  9. - og 13 Ungdomssejlere. Ialt  90 
medlemmer. Af ting vedr. Den kommende sæson kan nævnes: 

1. Bustrupfonden er igen ansøgt om støtte til vort ungdomsarbejde. 



2. Havnen laver en tilbygning til mastehuset, vi lejer os ind for plads til vinteropbevaring at 
joller. Da vores bud på kridthuset blev overbudt. 

3. I forbindelse med søsætning leveres maden i år fra rest. Gyldendal nærmere her om på 
opslag. 

4. Skive Sejlklub har i øjeblikket ikke en fungerende ungdomsafdeling. Derfor er det muligt at 
leje deres udstyr  - en Feva jolle er under overvejelse. 

5. Så er Torben Hammer udpeget til havnens sikkerhedsrepræsentant. 

6. Vi bliver igen startsted for fjordfræseren d. 10 september 2016.( for det er vi gode til) 

7. Havnens og bådlaugets bestyrelser nedsætter et vinterbaderudvalg. 

8. Mulighed for en hjertestarter på havnebygningen skal undersøges. 

Husk vores arbejdsweekend den 9. April 2016, vi mødes kl. 09:00 til kaffe og rundstykker og tag 
madkurven med til frokost. Der er nok at gøre ude og inde der kræver en handy mand eller to. 

Sæsonens nye aktivitetsplan kan ses på hjemmesiden. 

 
På bestyrelsens vegne 
Jens Johan Christensen 


