
 
 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
i 

Maritim Center Skive  
CVR-nr. 32588123 

 
 

 
År 2018, den 26. april afholdtes ordinær generalforsamling i Maritim Center Skive, hos Advokathu-
set Funch & Nielsen, Resenvej 83, 7800 Skive. 
 
Mødt var flg.: bestyrelsesmedlemmer Flemming Petersen (formand), 
 Niels Jørgen Hedevang, udpeget af Skive Sejlklub,  
 Søren Dahl Pedersen og Niels Riis, udpeget af Skive Windsurfingklub, 
 Christian Olsen Lindberg, udpeget af Hotel Strandtangen, 
 Kresten Justesen, indtrådt som substitut i årets løb 
 Niels Sohn, administrativ medarbejder (direktør) i Maritim Center Skive 
 
 
 
Formanden Flemming Petersen bør velkommen og foreslog advokat Lars Kopp som dirigent. 
 
Der var ingen modkandidater, så Lars Kopp blev valgt til dirigent. 
 
Lars Kopp konstaterede, at alle medlemmer (3) var repræsenterede. 
 
Dirigenten påpegede, at indkaldelsen til generalforsamling i forhold til Skive Windsurfingklub var 
sket forkert,  men repræsentanterne for Skive Windsurfingklub accepterede generalforsamlingens 
lovlighed. 
 
Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med ved-
tægterne, og at den udsendte dagsorden, der indeholdt flg. var i overensstemmelse med vedtægter-
nes bestemmelser. 
 
DAGSORDENEN var flg.: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning for det senest forløbne regnskabsår 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
4. Orientering om budget og kontingent for det følgende år 
5. Fastlæggelse af kontingent for 2018 
6. Indkomne forslag 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
8. Valg af suppleanter for bestyrelsesmedlemmer 
9. Valg af revisor 
10. Eventuelt:  
 Ændring af vedtægterne § 5 stk. 1 og 2 
 Stk. 1: Bestyrelsen udvides til max. 9 medlemmer 
 Stk. 2: Sallingsund Sejlklub indtræder som medlem i bestyrelsen 
 

 
Skive afdeling: Resenvej 83, 7800 Skive.    Telefonnr. 97522722 

 

 
 

 

 

Sagsnr.: 16-109696/KB 



Ad 2: 
Bestyrelsens beretning blev aflagt af formanden. 
 
 

”Årsberetning Maritim Center Skive 2017 

Endnu et år er gået med at styrke Skive Kommunes maritime liv. 
Vi har haft en lang række gode arrangementer med hel eller delvis deltagelse fra Maritim Center 
Skive (MCS), og bestyrelsen har - sammen med de maritime klubber og havne - lagt mange gode 
kræfter i det praktiske arbejde. 

Maritim Center Skive høster stor anerkendelse indenfor sejlsporten, hvor det er velkendt at vi altid 
er klar til at stå for større stævner. Den solide forankring i Skive Kommune, kombineret med det 
store frivillige arbejde, har givet anledning til meget positiv snak - også udenfor landets grænser. 

Blandt årets større projekter var afviklingen af Dansk Sejlunions Grand prix for joller. MCS var in-
volveret med alt fra indledende kontakt med Sejlunionen, til selve afviklingen og pressearbejdet. 
Derudover støttede MCS økonomisk. Mesterskabet fik stor ros fra deltagerne. 

Niels Sohn (NS) har, som MCS's daglige administrator, deltaget i en række møder med lokale 
klubber og havne samt interesseorganisationer. En del arbejde er lagt i at sammenføre Limfjor-
dens klubber og sejlere i færre større sejladser fremfor flere mindre. 

Derudover fungerer Niels Sohn på vegne af MCS som censor i maritime uddannelser, ligesom han 
også deltager i møder med egnens foreninger og organisationer. Herunder også erhverv og turis-
me. Niels Sohn refererer til bestyrelsen for MCS. 

Træskibssejladsen Limfjorden Rundt hører også under Sohn's opgaver ligesom vedligeholdelse af 
foreningens både og materiel. Bådparken blev i 2017 formelt udvidet med endnu en RIB efter afta-
le med Skive Windsurfing klub. 
Også tursejlernes ankerbøjer håndteres af MCS via Sohn. 

Niels Jørgen Hedevang (NH) har igen i år været tovholder i mange sejlsportsarrangementer og 
repræsenterer desuden MCS' bestyrelse i arbejdet med ungdomsafdelingen i Skive Sejlklub. Hans 
evne til at samle folk til frivilligt arbejde, og viljen til at få ting til at fungere i det praktiske, er en 
væsentlig årsag til at et lokalt sejlsportsstævne kan fungere ordentligt. 

NH er kasserer i MCS og kan igen i år præsentere et regnskab med en betydelig formue til trods for 
de mange aktiviteter. En enig bestyrelse har valgt at hensætte midler til den dag hvor vi står over-
for et af de virkelig store arrangementer. F.eks EM eller VM i en af de internationale klasser. Det er 
væsentligt for MCS's virke, at NH rent tidsmæssigt er i stand til at lægge så mange kræfter i arbej-
det, som tilfældet er. 

Torben Kornum (TK) har i mange år stået for den primære kontakt med Dansk Sejlunion og de 
forskellige medier. Derudover for elitetræning i surf og sportslig udvikling af surf-afdelingerne i 
hhv Skive og Sallingsund. Et frivilligt arbejde, som Torben har lagt mange ugers arbejde i hvert år, 
og som har bidraget væsentligt til Skives position på surfernes verdenskort. 

En konflikt med Skive Windsurfingklub indebar at Torben i slutningen af året valgte at trække sig 
fra bestyrelsen i MCS. Bestyrelsen beklager denne udvikling, der går stik imod MCS's virke og mål-
sætning. En situation, der ikke kun påvirker surfsporten i området, men også vil gøre det sværere 
for MCS at gennemføre andre af foreningens opgaver. 



Det er kommet MCS for øre at Team Danmark er interesseret i et samarbejde med Skive om 
blandt andet elitewindsurfing. Men med den seneste udvikling i forholdet mellem MCS og Skive 
Windsurfingklub bliver et sådant samarbejde svært at realisere, og dette har bestyrelsen derfor 
informeret Skive Kommune om. 

Bestyrelsen har lagt meget tid og mange kræfter i at finde en både rationel og værdig løsning på 
konflikten med surfklubbens formand, men må beklage at det indtil videre ikke er lykkedes. 

Bestyrelsens suppleant Christen Justesen (CBJ) trådte ind i stedet for Torben. 
Christen og Torben har sammen stået for elitetræning for surfere gennem mange år. I 2017 etab-
lerede de et banebrydende projekt på tværs af bådtyper med foils, og afviklede første arrangement 
i Århus i efteråret. Sammen har de også repræsenteret MCS ved de største danske stævner som 
WaterZ i Ringkøbing og NM i Rønbjerg. 

Torben er fortsat involveret i Glyngøres planer for havneudvidelse og maritime center men vil ik-
ke længere repræsentere MCS i disse sammenhænge. Surfernes elitetræning vil fremover foregå i 
andre egne af landet, og vil også fortsat blive støttet af Sejlunionen. 

Unge sejlere med tilknytning til Skive har i 2017 vundet både nationale og internationale medal-
jer, og MCS har også i 2017 støttet egnens elitejollesejlere og elitesurfere i forbindelse med natio-
nale og internationale stævner. Kriterierne for at få støtte er, at man går fokuseret ind i såvel træ-
ning som stævner, og at man benytter givne lejligheder til at promote Skive og MCS. Blandt andet 
ved at have logo i sejl, på køretøjer og med navns nævnelse på deltagerlister mm. 

Det nationale surf-træningscenter, som i mange år har haft udgangspunkt i Skive med deltagelse 
af både danske og udenlandske windsurfere, vil således ikke fortsætte i MCS-regi. Men MCS er 
selvfølgelig fortsat klar til at støtte eventuelle nye og tilsvarende, frivillige aktiviteter. 

MCS arbejder fortsat på at skabe bro mellem det maritime liv og diverse organisationer og insti-
tutioner i Kommunen, for herigennem at styrke de fælles interesser. Herunder Kommunens 
havne og maritime interesser, og også Skive Turistkontor, skoler og ungdomsskoler mm”. 

Årsberetningen blev overladt til forsamlingen. Årsberetningen blev taget til efterretning. 

Ad 3:  
Niels Jørgen Hedevang redegjorde for regnskabet, der var udleveret forsamlingen og besvarede 
beredvilligt og fyldestgørende alle stillede spørgsmål.  
 
Herunder at Niels Sohn er eneste lønnede ansatte. 
 
Årets driftsresultat viser et underskud på kr. 27.302,00. 
 
Balancen viser en egenkapital på kr. 415.837,00. 
 
Herefter godkendtes regnskabet enstemmigt. 
 
Ad 4: 
Formanden oplyste, at der ikke udarbejdes budget, og der betales ikke noget kontingent. 
 
Oplysningen toges til efterretning. 



Ad 5: 
Der henvises til bemærkningerne ovenfor om, at der ikke betales kontingent. 
 
Ad 6: 
Der var indkommet forslag, men forslagene behandles under pkt. 10. 
 
Ad 7: 

 Der skete ikke valg af bestyrelsesmedlemmer, da der ikke er ”almindelige medlemmer”. De 3 for-
eninger udpegede flg. til bestyrelsen: 
 
Skive Sejlklub: Flemming Petersen og Niels Jørgen Hedevang 
Skive Windsurfingklub: Niels Riis 
Hotel Strandtagen: Christian Olsen Lindberg 
 
De foreninger, der kun udpegede et medlem, er berettiget til, hvis de ønsker det og efter at have 
givet meddelelse til bestyrelsen, at udpege endnu et medlem. 
 
Ad 8: 
Da der ikke er ”almindelige medlemmer”, skete der ikke valg af suppleanter for bestyrelsesmed-
lemmer. 
 
Ad 9: 
Der foresloges genvalg af statsautoriseret Revisionspartnerselskab Brandt. Forslaget vedtoges 
enstemmigt. 
 
Ad 10: 
Der forelå forslag om ændring af vedtægterne § 5 stk. 1 og 2, således at  
 
- stk. 1 ændres, så bestyrelsen udvides til max. 9 medlemmer  
- stk. 2, at Sallingsund Sejlklub indtræder som medlem af bestyrelsen. 

Det oplystes, at Sallingsund Sejlklub har taget navneændring til ”Glyngøre Sejlklub”. 

Repræsentanterne for Skive Sejlklub og Hotel Strandtangen med i alt 20 stemmer argumentere-
de for, at vedtægterne skulle ændres, således at Glyngøre Sejlklub kunne indtræde. 

Skive Windsurfingklub repræsenterende 10 stemmer, argumenterede for, at Glyngøre Sejlklub 
ikke skulle indtræde, da man mente, det kunne åbne en mulighed for, at Torben Kornum via 
Glyngøre Sejlklub kunne indtræde i bestyrelsen igen, hvilket man var imod, da man selv havde 
trukket sin tidligere udpegning Torben Kornum som bestyrelsesmedlem tilbage, og nu havde øn-
sket Niels Riis indsat i stedet.  

Skive Windsurfingklub ønskede ikke at et medlem, man tidligere havde mistet tilliden til, ad 
”bagvejen” skulle komme ind i Maritim Center Skives bestyrelse igen. 

Dette var baggrunden for Windsurfingklubbens indstilling til Glyngøre Sejlklub. 

Dirigenten  gjorde opmærksom på, at vedtægtsændringer iflg. § 9 stk. 1 kan besluttes på en gene-
ralforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige medlemmer stemmer for. 



Dirigenten konstaterede herefter, at der var 20 stemmer for optagelse af Glyngøre Sejlklub og 10 
stemmer imod, og det kunne således konstateres, at det er vedtaget, at Glyngøre Sejlklub indtræ-
der i bestyrelsen og udpeger et eller to medlemmer hertil. 

Endelig bemyndigede forsamlingen dirigenten til at udarbejde udkast til nye vedtægter, som evt. 
hvis de bliver godkendt af bestyrelsen kan vedtages på en ekstraordinær generalforsamling. 

 

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og konstaterede, at generalforsamlingen var slut. 

 

Skive, den 26. april 2018 

Som dirigent: 

Lars Kopp 

 

 

 

 

 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 


