
Skive Windsufingklub

Referat af generalforsamling i Skiw 20. februar 2OL8.

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
Poul Møller blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Velfungerende træning både iSUP og Windsurfing klubben.
Klubben har hoft som målsætning ot, klubben skol være for bredden og vi har derfor hoft fokus på vores

to træningsoftner i 2018:

SUP ofdelingen
Her er der blevet ofholdt træning gennem hele sommersæsonen. Træningsaftnerne blev of trænerer
teamet Sissel og Helle i samarbejde, som blev ofholdt hver mondog. Der vor mellem 5 og 15 personer til
træning hver mondog, kun ofbrudt få gonge pgo. vejret.

Jeg Vil gerne tokke Helle og Sissel for stort stykke orbejde gennem sæsonen. Hele sæsonen blev godt
hjulpet of gode medlemmer i klubben- ingen nævnt ingen glemt!

Koldhollen på Strandtongen fik også en kraftig oprydning i efteråret og nu er udstyret registeret
elektronisk og mærket op sådan det skulle være nemmere ot holde det opryddet gennem sæsonen for
medlemmerne. Vi hor desværre været udsat for tyveri af SUP og andet grej i 20L7 og vi vil gerne

appellere til, at mon lukker rummet, når mon toger på vondet og oltid skriver i Logbog. Det er en hovn
med mange besøgende og vil oltid være vanskeligt ot udelukke, at det kon ske tyveri.

W i nd s u rfe r ofd e I i ng e n.

På Morienlyst blev der ofholdt træning gennem hele sæsonen hver tirsdog. Thomas Veile, Finn og
undertegnede vor grund teamet hver tirsdag - der var mellem 2 og 18 personer på vondet og kun to
oftener blev oflyst. Hele sæsonen blev godt hjulpet of gode medlemmer i klubben- ingen nævnt ingen
glemt, aftenen blev ofsluttet med at grillen blev tændt, og der vor monge hyggelige og gode samtaler
ove r mode n efte rfølge nde.

Skive Windsurfing klub indgik et somarbejde med Skive Kommune "Rent Liv" med Jeppe og Niklos som
spydspidser og tovholder på dette projekt. En kæmpe succes for
Skive Kommune og fantastisk positiv reklome for SKIW.

o Der blev afholdt 34 eventens.
o Der vor 385 personer igennem på 5 uger.
o Projektet blev vist på londsdækkende TV.

o Utollige fØlger på Focebook, hjemmesiderne.
o Projektet hor været utroligt lærerigt for leppe og Niklos og klubben.
o Vil gerne takke sponsorerne: Rent Liv, Skive Kommune, RRD- Donmork, Mazdo og Kia Donmark,

Bjorne Nielsen A/S Skive.

Hvis olt kommer til ot gå op i højre enhed igen kommer projektet til at forløbe igen i 2018 med Jeppe og
Niklos som tovholder.

Klubben stod over for en kraftig opgrodering of diverse udstyr, do det igennem monge års brug - vor
nedslidt. Vi hor opdaterer med 10 sæt Rigge og 8 SL)P, ny Gummibåd (Rig), to nye motorer, ny gommel
gummibåd reporeret og klor til brug igen. Vi kan tilføje til vognpokken - ny græsslåmaskine, busk rydder
og klipper. Fået bevilliget nyt rækværk på Morienlyststrand som bliver opsøt på i foråret 2078.
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Jeg vil gerne takke vor sponsor Niel Pryde Danmark og Skive Kommune for stor opbokning til Morienlyst.

Morienlyst klubhus fik også en overholing i 2017, hvor vi gennem nogle sommeruger molede klubhuset,
godt hjulpet of mange frivillige der mødte op onsdag aften, og hjalp til ot Marienlyst klubhus står
præsentobelt og flot igen. En lille nyhed er, ot Poul i år har lavet lys på loftet og er er blevet ryddet

kraftigt op i år dernede. På nuværende tidspunkt er der onsøgt Skive Kommune for udskiftning af fliserne

foran bygningen, og håber de kon udskiftes i indeværende sæson eller 2019.

Poul Møller Honsen skol have et tusinde tok for hons store arbejde for klubben og hans vedholdende

orbejde indsot for ot holde Morienlyst klubhuset 1"00 % i orden (moling, reporation of vond i huset, nyt
lys på loftet, olarm - ugentlig græsslåning, onsøgninger til Skive Kommune. En stor tak til Poul på

klubbens vegne og ser frem til godt samorbejde 2018.

Vi hor også iværksot et gammelt projekt med udvidelse af klubben med en koldhal 69 m2 og 22 m2i
klubhuset på Strondtongen. Der er udorbejdet tegninger og projektbeskrivelse og der er på nuværende

tidspunkt bevilliget kr. 242.000,- og er of Skive Kommune blevet opfordret til ot onsøge inden d.7 morts
2078 for resten beløb til byggeriet.

Hvis beløbet bliver bevilliget, skulle der inden næste vinter være bygget en ny hol.

SK|W hor også skriftlig tilkendegivet over for Skive Kommune, ot vi vil støttet og bokke op omkring, ot
Skive Kommune bliver et Teom Danmork center. Når vi kender projektet omfong, vil bestyrelse i SKIW

indkolde til en styregruppe for dette.

Sportslig har vi udfordringer i SKIW, Da vi ikke på nuværende tidspunkt ikke kon opfylde alles ombitioner,
lige fro den der ønsker sejle en tur på vondet, ag hygge sig til vedkommende der ønsker konkurrence.
lntet of dette kon stå olene og vi er nødsoget til ot være realistiske og udvikle klubben til ot dække
bredden over tid. Men vi ser optimistisk på ot klubben kon udvikle sig, og vi har gennem vinteren hoft
møder med vores interesseorgonisationer og fået god inspiration til udvikling SKI

Denne udvikling vil komme til at ske i takt med klubbens medlemmers qnsker og deres engement.

leg vil gerne benytte lejligheden til ot tokke olle som hor gjort et stykke orbejde for klubben, og somtidig
tokke mine bestyrelsen kollego for gode og konstruktive mØde gennem året, både de formelle og
uformelle.

Monge tok jer olle.

Dette var bestyrelsen beretning for 2018.

Bestyrelsens beretning blev godkendt af forsamlingen.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år ti! godkendelse samt budget for det
Kommende år.
Vi ligger ikke et budget, men bruger pejlemærker og søger diverse fonde. Bent
gennemgik regnskabet og balancen, der blev gennemgået et notat vedrørende Maritim
Center Skive.
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9plvsgi$e til §kive Windsurfinsklubs revisorer r},tl,

Denne oplysning gives i forlængelse af den tidligere oplyste hændelse i forbindelse med afslutning af
regnskabsåret 2016, hvor SKlW's bestyrelse blev opmærksomme på, at klubben var indehaver at en Rl8, til
en værdi af 195.000 kr., bevilget til SKIW af Spar Vest Fonden i 2013, men som SKIW ikke var oplyst om, og
som derfor ikke var registreret i klubbens balance.

Som kasserer blev jeg i efteråret 2017 opmærksom på, at SKIW, uden bestyrelsens viden, var blevet
bevilget beløb af Maritimeenter Skive, som ikke er blevet overført til SKIWS konti. Dette er naturligvis ikke
en holdbar praksis.

W5)i*$11'
Jeg har derfor bedt Måritimcenter Skive oplyse, hvilke beløb SK|W er blevet bevilget i min tid som.r€rrisoT
siden 2011, og har fået oplyst, at det er forekommet fem gange, hvor af de tre har været uden bestyrelsens
viden, og derfor heller ikke er overført til §KIW * se tabel 1.

Jeg har endvidere forespurgt Maritimcenter Skives revisor, Per Bonnevie, revisionsfirmaet BRANDT, om han
kan bekræfte, at der ikke har været andre tilfælde i den forløbne periode - jf. afsnit t, Det har han ikke
muiighed for af bekræfte, i det den revision han har været pålagt, ikke har omfattet kontrol af
mødereferater holdt op mod de foretagne transaktloner,

Da SKIW forrnentligt ikke har lidt tab sorn følge af den foretagne praksis, og fordi det ikke er muligt at
forfølge sagen yderligere, da vi ikke har indsigt i Maritamcenter Skives referater og bilag, skal dette blot
gives som en oplysning, således at alle forhold i forbindelse med SKIWs årsregnskab og formueforhold er
afgivet retvlsende og på bedst muligt oplysningsgrundlag.

Det bekræftes hermed, at denne oplysning er rnodtaget:

n.)
Skive den 2; t- l Z) /f

Herefter blev regnskabet og balancen godkendt.
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag

lngen forslag er indsendt.

5. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent i 2018.
Forslaget fra bestyrelsen til kontingent, blev godkendt af generalforsamlingen.

6. Valg til bestyrelsen
Finn Dahl Pedersen var på valg, og han blev genvalgt for en 2 årig periode.

Herefter valg af suppleanter til bestyrelsen.
l. Kristina Renee Klausen 2. Poul Møller Hansen.

Valg af Revisor:
Valg af 2 revisorer samt L revisor suppleant
1. Lars Rud 2. Claus NØrgaard suppleant Tom Meilstrup

Lars Rud Rasrnussen
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9. Eventuelt.
Der blev uddelt gaver til Sebastian, Christian, Danni og Niklas for en super sæson, stort
tillykke til dem.

Søren gennemgik bygge planerne for husudvidelse på strandtangen med 22m2
klublokale, og ca. 67 m2 koldhal.

Tak til Poul Møller Hansen for det store arbejde med vedligeholdelse af klubhuset på

Marienlyst, og tak til Bent Plougstrup for en stor indsats gennem årene I bestyrelsen

Skive 20. februar 2018
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Søren Dahl Pedersen Helle Poulsen
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Poul Mølleh Hansen (ordstyrer)



Reqnskab §KlW 2017

INDTÆGTER

Kontingent + gebyrer
Sponsor-indtægter
Aktivitets-tilskud
Lokale-tilskud
Materiel-tilskud
Arrangem ents-indtægter
Rente-indtægter

2016 z$rc
budget faktisk

0 26.795
0-
0 10.789
0 24.514
0 37.556
0 3.970
0-

2017
faktisk

25.745
206.500

2.899
48.551

9.990

-322

IALT 297.363

UDGIFTER

Beslyrelse og konior
Klubhus nyt og vedligehold
Kontingenter
Forsikringer
Driftsudgifter
Udstyr nyt og vedligehold
Arrangements-udgifter
Ungdomsarbejde
Diverse

474
5.854
6"903

10"323
16.858

201.350
664

5.252

0
0
0
0
0
0
0
0
0

10.076
9.097

10.183
19.599
24.535

8.357

2.422

IALT 84.268

Balance SKIW 2017

AKTIVER 2417

110.000
215.156
171.108

0

2416

110.000
262.620
121.423

0

Klubhus
Udstyr
Bank-beholdning
lrletto tilgodeharrende

PA SIVER

Egenkapital primo
Arets resultat, drift
Årets resultat, aktiver
Egenkapital ultimo

494.044
49.684

-47.464
496.204

320.412
1S.356

154.275
494.444

VER I 496.264

Regnskabet er gennemgået og udviser efter vor mening el retvisende billede af
§kive Windsurfingsklub's økonom i.

Skive, den 29 'if Kasserer

RevisorerLars Rud Rasmussen



O p lvs n i ns t i I S ki ve Wi n d.p.-r,{ rf i nH.k! Ubs. r.evi so re r rn.f l.

Denne oplysning gives i forlængelse af den tidligere oplyste hændelse i forbindelse med afslutning af
regnskabsåret 2016, hvor SKlW's bestyrelse blev opmaerksomme på, at klubben var indehaver af en RlB, til
en værdi af L95.000 kr., bevilget til SK'W af Spar Vest Fonden i 201.3, men sorn SKIW ikke var oplyst om, og

som derfor ikke var registreret i klubbens balance.

§om kasserer blev 1eg i efteråret 2017 opmærksom på, at SKIW, uden bestyrelsens viden, var blevet
bevilget beløb af Maritimcenter Skive, som ikke er blevet overført til SKIW's konti. Dette er naturligvis ikke
en holdbar praksis.

N;fi:,|pri\
Jeg har derfor bedt Maritimcenter Skive oplyse, hvilke beløb SKIW er blevet bevilget i min tid som+evisil?
siden 2011, og har fået oplyst, at det er forekommet fem gange, hvor af de tre har været uden bestyrelsens
viden, og derfor heller ikke er overført til SKIW - se tabel 1.

Jeg har endvidere forespurgt Maritimcenter Skives revisor, Per Bonnevie, revisionsfirmaet BRANDT, om han
kan bekræfte, at der ikke har været andre tilfælde i den forløbne periode - jf. afsnit i.. Det har han ikke
mulighed for af bekræfte, i det den revision han har været pålagt, ikke har omfattet kontrol af
mødereferater holdt op mod de foretagne transaktioner,

Da SKilW formentligt ikke har lidt tab som følge af den foretagne praksis, og fordi det ikke er muligt at
forfølge sagen yderligere, da vi ikke har indsigt i Maritimcenter Skives referater og bilag, skal dette blot
gives som en oplysning, således at alle forhold i forbindelse med SKIWs årsregnskab og formueforhold er
afgivet retvisende og på bedst rnuligt oplysningsgrundlag.

Det bekræftes hermed, at denne oplysning er modtaget:

--)Skive den -t, i- r. Z) |+/

Lars Rud Rasmussenim Lesanner, revisor

Kasserer, SKIW, Bent Plougstrup



Afsnit 1.

Emne: Maritim Center Skive - Skive Windsurfingklub
Fra : Bent Plougstrup lrnailto: bp@skivecolleee.d kl

Sendt: 12. november 2Ol7 73:tO
Til: Per Bonnevie <P.BO@lr?-ndlfevision.dk>

Ernne: Maritim Center Skive - Skive Windsurfingklub

Kaere Per Bonnevie,

Jeg skriver til dig i din egenskab af revisor for Maritim Center Skive.

På given foranledning er jeg, som kasserer for Skive Windsurfingklub, blevet opmærksorn på, at Skive

Windsurfingklub, uden bestyrelsens viden, skulle have ansøgt, fået bevilget og udbetalt 10.000 kr" jf.
nedenstående referat af 5. september 2015, pkt. 4. Dette beløb har ikke været klubben i hænde. Endvidere

kan jeg af nedenstående referat af 28. januar 2017 pkt. 4 se, at Skive Windsurfingklub ville fremkomme

med nok en ans6gning om midler til elitetræning - dette også uden klubbens viden.

Dette har afstedkommet, at jeg har forespurgt, i hvilket omfang Maritim Center Skive, i årene 2011-2017,

begge år inkl., har bevilget og udbetalt midler til Skive Windstrrfingklub.

På denne baggrund har jeg fået oplyst, at det er forekommet 5 gange, jf, nedenstående bilags referencer,

hvor af de to posteringer fra 2O17 er er ansøgt af, og udbetalt til Skive Windsurfing Klub - de tre seneste er
udbetalt til anden side, og uden ansøgning fra Skive Windsurfingklub.

Jeg vil bede dig om, og gerne ved blot at besvare denne mail, at bekræfte, at Skive Windsurfingklub ikke, i

nævnte periode, har fået bevilget yderligere beløb, der er blevet udbetalt til anden side.

På forhånd tak"

Med venlig hilsen
Bent Plougstrup
Petuniavej 137
7800 Skive

M:20247890

Kasserer, SKIW, Bent Plougstrup



Tabel 1

Dato Bilae nr. Tekst beløh Note

10-08-2011 27 SKIW - RS:One og

SUP

42.000 kr Overført til SKlw 31.07 -2011"

2t-tt-2011 45 SK|W - RS:One 10.000 kr overført til sKlw 05.11.2011

19-08-2014 55 Sponsorat
windsurfing - Rib

10.000 kr Eioverført tilSK|W
Bilag MCS - 16.829 kr (bilag for 5.059
kr)

10-09-2015 55 Tilskud DM

Windsurf
5.000 kr Ei overført til SKlw

Bilag MCS - 5.000 kr{ 3.000 kr til
Malthe,Nicklas, Peter og 2.000 kr. til
madl

15-09-2015 40 Sponsorat
windsurfing
trænerbåd

10.000 kr Ej pverført tll SKlw
Bilag MCS - 17.622 kr (bilag for 13.752

kr)

Marilim Centef gkive.

Eeferat af trestyrelsesnrod* afholdt §. septerntrer 2016 i §kiva $ojtkluhs tokater.

Deltager+: Bestyrel*en { Flamnrrng Pctersril, Torbon Kornum, Niols Jorgen Hrdcgaard } ramtt{lelr §ohn t rsl+rent l"

1. Godkendotro al sitlsta rntpr;rt,
ft t,'ir r al':1 trf B"t, q n d k 0 n*1 ;ft* n il,a: f.rril. r., n r,.. { tj I

å. Horrespardaflcs * P$cl.
hg.iryri6r*nClAnCd. r'l*]el §'iive lie1i";111 J,I| iriShL;d it ,i1 rr:g[s.r;

3, Øhorroml * Rrgn*kab, Budger.
lnlet

4" Ansogninger om titahurl
S',itur ilr'lnCåur,ittg Kl;h bc.llrt{idr,rr si l,}:.li.til L,fi i,,r '*;lli

Kasserer, SKIW, Bent Plougstrup


