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Lemvig Sejlklub - Vinkelhage  

Bestyrelsen  

Referat, ekstra bestyrelsesmøde 

Torsdag den 9. april 2020 kl 17:00 

 

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

Andersen 

Referent: Kaija Andersen 

Ordstyrer: Bo Ravn 

 

Dagsorden: 

1. Drøftelse af corona-situationen 

 Alt lukket ind til 10. maj. DIF forhandler om ikke-kropskontakt kan åbne tidligere. 

 Kommende arrangementer aflyses, bestyrelsen sørger for standerhejsning ifm. bestyrelsesmøde den 

27. april 

 Der laves tekst til hjemmesiden og nyhedsbrev om forholdene ved sejlklubben under corona-

situationen. Dertil kontaktes de enkelte afdelinger separat om konkrete forhold for dem. 

 Klubbens faciliteter må ikke benyttes, med undtagelse af klargøring og søsætning af egen båd og 

afhentning/levering af eget udstyr. Der kan forekomme reparationer o.l. af klubhus mm. 

 Der købes håndsprit og dispensere til klubhuset  

 

2.  Økonomi. 

Kai Werner gav status på økonomi og kontingentindbetalinger.  

 

3. Eventuelt 

 De nye sejl til sejlerskolens både kommer snart. 

 Køb af Zoom 8 joller i Thyborøn undersøges. 

 Da klubhusdag aflyses, er der behov for at oprydningen uden for bådhallerne foregår på anden vis.  

 Skade på taget i bådhallerne dækkes af forsikring foruden selvrisikoen. Reparationen vil foregå når 

hallerne er tømt. 
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Underskrift af referat fra møde den 9. april 2020: 

 

 

 

________________                    ______________________                       _______________ 

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  AFLYST: Standerhejsning og klubhusdag med efterfølgende 

tilriggerfest 

- Mandag den 27. april kl 19:00 Bestyrelsesmøde 

-  

-  

 


