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Referat af Generalforsamling i SKIW 

DAGSORDEN  

Dagsorden for den ordinære generalforsamling.  

1. Valg af dirigent  

Poul Møller Hansen blev valgt til dirigent, han konstaterede at generalforsamlingen var 
rettidig indvarslet. 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

Jubilæum 
Generalforsamling i SKIW sup-og windsurfing klub. 
Ja- for 25 år siden blev SKIW stiftet og den har nu i tre årtier fungeret som en spydspids 
for surfing på Skive fjord. 
Masser af skibonitter har haft klubben som base for en af de sjoveste vandsport grene 
siden januar 1994 og en af stifterne af klubben er til stede i aften - nemlig Poul Møller 
Hansen, som ikke mindre var formand for klubben i 14 år og i dag en uvurderlig hjælp 
på klubhuset på Marienlyst strand – mange tak for hjælpen. 
25 jubilæum skal fejeres med et brag lørdag d. 15. juni 2019 - der vil blive udsendt 
indbydelse til alle senere, men sæt allerede kryds i kalenderen og reservere dagen- det 
skal blive en sjov og god dag. 
Udvikling af SKIW 
Klubben har haft en positiv udvikling på indmeldelse af nye medlemmer, og nu 
kommet op på 57 aktive medlemmer. En surf klub i Danmark har typisk 30% 
udmeldelser hver år pga. fra flytning, folk shopper mere mellem andre sportsgrene og 
selvfølgelig også får andre interesser, så bestyrelsen er meget tilfreds med udviklingen 
af vores klub. 
En gennemsnits træningsaften mødte der mellem 8 og 18 personer op om det var på 
SUP eller windsurfing på Marienlyst strand.  
Jeg vil gerne takke Kristina Klausen og Helle Poulsen for SUP træning, samt Niels Riis og 
Finn Dahl Pedersen for ihærdig windsurfing træning på Marienlyst strand og aftenerne 
blev afsluttet med grillen blev tændt, og der blev hygget på bænken. 
Der blev afholdt ikke mindre end 23 trænings aftener gennem hele sæsonen og vi har i 
sæsonen også afholdt åbent hus, støttet op omkring ”Skive mødet” på havnen i 2018, 
Der er også blevet afholdt et antal intro kursus, som klædt surferne på til at komme på 
vandet, samt været begunstig af en fantastisk sommer har appelleret til komme på 
vandet. 
Vi har støttet op omkring ungdomsuddannelserne i Skive kommune, ved bl.a. afholde 
surf dag med 10èrne. 
Skive ungdomsskole har også haft mulighed for komme i sæsonen, vi bakker også op 
omkring at gøre Skive til en Elite kommune i samarbejde med Team Danmark, man 
ønsker at Skive skal være en Team Danmark kommune. 
Som altid gennem årene haft et godt samarbejde med SIS (Skive Idrætssamvirke) og vi 
har fået en god opbakning og vejledning gennem året til drift af vores klub. 
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Vi vil senere i aften vende tilbage med hvad der er planlagt af aktivitet for den 
kommende sæson i 2019. 
Vi indkalde også til ekstra ordinær GF, da vores regnskaber varetages af en 
stabsfunktion og vedtægter ikke godkendte denne regel. Den er nu rettet og Niels Riis 
kan nu betale regninger i Jyske Bank. 
Sommerskole 
Niklas og Jeppe afholdte for første gang sommerskole i børnenes først uge i 
sommerferien. Vi havde ikke de helt store forventninger til deltagelse, men succes var 
uigenkaldeligt, 37 børn tilmeldte sig til en fantastisk uge på strandtangen i Skive.  
Det blev afholdt under gode trygge rammer under kyndig vejledning af Niklas og Jeppe 
og alle børn havde en fantastisk uge på vandet. 
Har aftalt med Jeppe Thomsen (Niklas er i London og er ikke hjemme) at vi vil gentage 
succesen igen i 2019, der vil være to sommerskoler, et tre dages hold og et to dages 
hold. Den færdige planlægning vil være på plads inden den 15. marts. 
Limfjordens surf school. 
Limfjordens surf school er et samarbejde mellem SKIW og Skive kommune omkring 
markedsføring af vores kommune rundt i landet. 
SKIW, Niklas og Jeppe har nu på anden sæson gennemført surf schoolen og blevet en 
kæmpe succes for alle parter. Vi får nogle penge til at købe udstyr, Niklas og Jeppe fik 
mulighed til at tage rundt på de danske strande for at lave reklame for Skive Kommune 
og surf sporten.  
I 2017 gennemførtes der ca. 400 deltager på 30 events og i 2018 slog det alle rekorder 
med 800 deltager fordelt på 54 events over 7 uger i sommeren. Hele arrangementet 
blev gennemført professionel af Niklas og Jeppe, der var ikke et eneste uheld. Vi kan 
være meget stolte i SKIW over skolen, da vi igen beviser, at vi kan håndtere 
arrangementer som giver genlyd i hele Danmark og ikke mindst i Dansk sejlunion.  
Men hæderen ville ingen ende tage, da vores klub blev nomineret til årets idræts pris 
for midt og vest i DR. Der var tre nomineret og vi vandt desværre ikke – men synes det 
igen er flot af SKIW kunne komme på landkortet for noget så folkeligt at få børn fra 5 
år op til voksne på 76 år ud på vandet, og samtidig lave reklame for Skive. Den 
reklameværdi har været uvurderligt for vores egn – vi snakker om markedsførings 
værdi for flere hundrede tusinder kroner i værdi.  
”Rent Liv i Skive har også takket for den flotte indsat af SKIW.  

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 

Finn fremlagde regnskabet, årets regnskab viser et underskud på 39.634 kr. det skyldes 
at lokaletilskuddet for 2017 var på 48.551,- kr. heri var inkluderet nyt hegn ved 
Marienlyst strand, dette hegn blev først sat op i 2018, lige ledes blev fliserne lagt om, 
det har så medført underskud i år, men lægger man de to år sammen giver det samlet 
overskud på 10.050,- for de to år. 

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen, samtidig blev det vedtaget at vi 
fremover udsender det sammen med dagsordenen 8 dage før generalforsamlingen. 

4. Behandling af eventuelt indkomne forslag 
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Der var ingen indkomne forslag. 

5. Fastsættelse af kontingent  

Kristina og Helle fremlagde et forslag til fremtidig kontingent struktur (se 
nedenstående). 

 

 

Forsamlingen godkendte kontingent strukturen, dog blev trin 2 medlemskab sat til 
995,- kr., øvrigt blev godkendt, ligeledes blev bestyrelsen bedt om udarbejde et forslag 
til passiv medlemskab på kr. 150,- kr. pr. år.  

Bestyrelsen skal fastlægge hvilke pligter og rettigheder dette medlemskab giver, det vil 
blive oplyst på hjemmesiden inden sæson start. 

 

 

 



   

4 

 

6. Valg til bestyrelsen (2 på valg) 

Søren Dahl Pedersen og Helle Poulsen stillede op til genvalg, og blev enstemmigt 
genvalgt. 

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

Tom Meilstrup og Kristina R. Klausen blev enstemmigt valgt som suppleanter til 
bestyrelsen. 

8. Valg af 2 revisorer samt 1 revisor suppleant  

Tom Meilstrup og Lars Rud Rasmussen blev valgt og Klaus Nørregaard blev valt til 
suppleant. 

9. Eventuelt 

Aktivitetsplaner for SUP 

Helle og Kristina har lavet en fantastisk aktivitets kalender for året, det kan ses på 
facebook gruppen for SUP. 

Aktivitetsplaner for Windsurf. 

Den er under udarbejdelse og vil komme på hjemmesiden i løbet af marts måned. 

Generalforsamlingen blev afsluttet med applaus for en god 2018 sæson, og 
forventning om et fantastisk 2019. 

Skive d. 19. februar 2019 

 

 

Søren Dahl Pedersen  Helle Poulsen  Finn Dahl Pedersen  
 
 
 
Poul Møller Hansen (ordstyrer) 

 

 


