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Referat bestyrelsesmøde 

Tirsdag den 3. december 2019 kl 19:00 

 

Deltagere: Bo Ravn, Kai Werner Hansen, Peder Kallerup, Lars Svendsen, Kurt Jeppesen, Rudi Bekker og Kaija 

Andersen 

Referent: Kaija Andersen 

Ordstyrer: Bo Ravn 

 

Dagsorden: 

Velkommen til Lars. 

1. Godkendelse af referat fra sidst 

Ingen bemærkninger. 

2. Orientering fra FU 

 Punkter fra Ide´/ Visionsaften 2019 

Tages på et senere tidspunkt til et temamøde. 

Herunder skal også besluttes, hvad klubben vil satse på af større projekter frem mod 100 års 

jubilæet. 

 

 Opfølgning på Generalforsamlingen, november 2019 

Stille generalforsamling med omkring 30 deltagere i alt. 

 

 Vinterarrangementer 

Januar: Jesper Østergaard vil gerne fortælle om at købe båd i udlandet og sejle hjem. Bo arrangerer. 

Februar: Sejladsudvalget ønsker en regelaften, evt. en fra unionen. Peder arrangerer. 

Marts: Beretning fra lokal deltager på Georg Stage. Kaija arrangerer. 

Marts: Krankursus en lørdag. Peder arrangerer. 

Start april: Kend din dieselmotor: Introduktion til nye bådejere, basis om dieselmotoren. Bo snakker 

med Peter Møller om en fra fiskeriskolen kan gøre det. Kan muligvis holdes på fiskeriskolen.  

April: Kapsejladsaften. 
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 Opfølgning på møde med Lemvig Kommune 

Ansøgninger til hhv. kommunen og Kystdirektoratet bliver hurtigst muligt. 

 

 Referat fra deltagerne Dansk Sejlunions klubkonference, november 2019 

Bjarne, Bo, Rudi og Kaija deltog ved klubkonferencen 

Flere idéer er taget med hjem, bl.a.: 

- Diplomsystem som udviklingsproces inden for både sejlads og surf godt. 

- Der var inspiration om sponsorater. Vi skal gennemtænke, hvordan vi ønsker at søge 

sponsorater, så det bliver nogle ordentlige projekter. 

- Hjemmesider er klubbens vindue. Evt. bør vi have en kort video, som viser mulighederne i 

klubben. Vil Michael kunne hjælpe? 

- Sidst man kunne købe J70’er kunne klubben leje dem i en periode, til den fik skaffet midler 

til fuld finansiering. I denne omgang, bliver J70’erne kun solgt, hvis alle bliver bådene 

afhændet. 

- Om DH målereglerne. 

- Inspiration fra Youngsters, hvor bl.a. klubliv er vigtigt, så der sker mere end ”blot” sejlads.  

- Woman on Water. Klubben lever allerede op til brandet og kan bruge det. 

- Inspiration fra flere klubber, både sejlklubber, samt tennis og klatreklubber. 

Der arbejdes videre med inspirationen på et temamøde. 

 

 Lemvig Sejlklubs 100 års Jubilæum i 2022.  Nedsættelse af udvalg 

Der nedsættes et jubilæumsudvalg med flere under-udvalg. Bo er formand for jubilæumsudvalget.  

De første udvalg er:  

- Kølbådsstævne (Peder Kallerup) 

o Anbefaling om stævner i Lemvig: Trailerbåde, fx folkebåde, drage, h-både. Stævner skal 

aftales i god tid. Peder arbejder videre med det 

- Jollestævne (Rudi Bakker) 

- Surf-stævne (Jesper Kobberholm) 

- Jubilæumsskrift (Torben Holm) 

o Gamle billeder er digitaliseret og det er tanken, at der skal laves et hæfte med historier 

og billeder fra de 100 år. 

- Sponsorudvalg – skal defineres ifm. bestyrelsens temamøde. 

 

 Mini12m 

Pris på gennemgang og reparation på skrog undersøges. Vi har et overslag, og Bo undersøger en 

alternativ mulighed. 

 

 Internet og TV pakke. Tilbud vedhæftet 

Vi opdaterer vores forbindelser efter tilbuddet. 
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 Indretning af Junior/Teenager område på første sal.  

Hurtigere internet vil give mulighed for fx e-sailing i vinterhalvåret. 

Indretning af et ungdomshjørne på 1. sal vil give mulighed for børn og unge at hænge ud i 

klubhuset, hvilket gør det mere attraktivt. 

Det skal indrettes så det kan pakkes væk og skal pakkes væk efter brug. 

Rudi sætter i gang med Kurt. Der undersøges muligheder for ekstern samarbejdspartner. 

 

 Invitation fra Leon Träger til Børne / Unge Sejlads i Limfjordsområdet afholdes i Struer sejlklub den 

20. januar 2020. 

 

3. Økonomi 

Kai Werner gav status på økonomien. 

 

4. Information fra udvalgene i klubben: 

 Sejladsudvalg 

Evalueringsmøde den 4. december inkl. spisning. Ca 30 deltagere tilmeldt. 

 

 Surfudvalg 

Forespørgsel om vi kan afholde rangslistestævne og FreeRide camp til næste år. DBU vender tilbage 

med datoer. 

Sponsorat på 99.000 kr. fra Nykreditfonden til nye sejl o.l. 

Arbejder på internt trænerkursus 

 

 Jolleudvalg 

 

 Sejlerskolen 

Duelighed. Hver tirsdag fra 7. januar. Færdige ca. midt april. Duelighedskursus gennemføres i 

vintersæsonen 2019/2020 med opstart 7. januar. De er færdige ca. midt april. 

Alle der melder sig til duelighed har mulighed for at komme på voksensejlerskole, hvis de tilmelder 

dig inden udgangen af januar. Dvs. at aldersgrænsen for voksensejlerskolen nedsættes til 16 år. 

 

Der investeres i nye sejl og rigning af to IF’er.  

 

 Arrangementsudvalget 

Der er gløgg-aften den 11. december. 
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 Klubhusudvalg 

Det er klar til udskiftning af cylindere. Udleverede nøgler bliver registreret i systemet. 

 

 Marinaudvalg 

 

 Haludvalg 
Haludvalget har bestyrelsens opbakning til at sætte krav om at bådene som udgangspunkt skal i 
hallen den 15. november. 
 

 Kran 
Krankurset har givet respekt for anvendelse af kranen.  

 

5. Hjemmeside – oplysninger til medlemmer  

 

6. Eventuelt 

Til næste møde, revision af vedtægterne til næste generalforsamling. 

Underskrift af referat: 

 

 

________________                    ______________________                       _______________ 

Bo Ravn, formand                    Kai Werner Hansen, kasserer                 Kaija Andersen, sekretær 

 

 

 

 

____________                      _______________ _____________ ____________ 

Peder Kallerup Lars Svendsen  Kurt Jeppesen  Rudi Bekker  
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Kalender 2020: 

- Søndag den 5. januar kl 14:30 Nytårskur 

- Tirsdag den 28. januar kl. 19.00  Bestyrelsesmøde   

- Tirsdag den 17. marts kl 17:30 Bestyrelsesmøde 

- Lørdag den 25. april  Standerhejsning og klubhusdag med efterfølgende tilriggerfest 

- Mandag den 27. april kl 19:00 Bestyrelsesmøde 

-  

 


