
Lemvig Sejlklub  
Medlem af DANSK SEJLUNION 
 
 
                                                                                                                                                                          
 

  
 

Lemvig Sejlklub - Vinkelhage  

Bestyrelsen  

Referat bestyrelsesmøde 

mandag den 27. april 2020 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: 

1. Godkendelse af referat fra sidst 

 Ingen bemærkninger 

2. Orientering fra FU 

 Drøftelse af Corona-situationen og stille genåbning 

 Klubbens aktiviteter har været aflyst siden midt marts, med mulighed for at klargøre egen båd og 

bruge eget udstyr. 

 Fra 20. april har myndighederne og Dansk Sejlunion ændret anbefalingerne for udendørsaktiviteter. 

Bestyrelsen gennemgår regler for klubben inden de meldes ud. 

 Klubhuset er fortsat lukket, inkl. Toiletter og bad. Kommunens toilet på enden af gavlen er åbent. 

 Hoveddøren bliver åbnet, så gæstesejlere kan betale havneleje og købe havnekort. 

 Kapsejlads 

 Kapsejlads bliver gennemført som Two-Star med særlige regler og opstart 5. maj 2020 

 Surf 

 Surfafdelingen venter med at starte mandagsholdet op 

 SUP: Der er flere der kan selv, som er fuldgyldige medlemmer og frigivet. Dem der ikke har dragter 

må godt låne en fast dragt af klubbens til personligt brug. 

 Samler op til et sikkerhedskursus. 

 Jolle 

 Laver opstart fra uge 19 i weekenderne for erfarne jollesejlere. Sejlerne får en fast dragt med hjem. 

Omklædning hjemmefra. 

 Sejlerskolen 
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 Der bliver ikke startet sejlerskole, da der er mange uerfarne. De erfarne får mulighed for at sejle 

med i kapsejlads. Der er gjort to både klar til en start. 

 Mini12m 

 Bliver ikke søsat endnu. 

 Arrangementer  

 Næste arrangement er Skt. Hans. Vi vurderer situationen når vi nærmer os. 

 Bud på omkostninger ved Corona-nedlukning 

 Duelighed er udskudt. Undersøger mulighederne for at gennemføre efter 10. maj. 

 Potentielt tab af medlemmer. Klubben har ikke muligheder for at tage nye medlemmer ind. 

Estimeret at klubben taber 80 medlemmer. 

 Surf: Estimeret at miste 35 juniorer og 5 seniorer. 

 Afhængig af hvornår der bliver åbnet op, vil bestyrelsen drøfte mulighed for nedsat kontingent for 

nye medlemmer. 

 

 Mini12m 

 Bådene mangler bundmaling og skal rigges. Bo snakker med 60+ klubben, om de vil hjælpe 

3. Økonomi 

 Kai Werner gav status på økonomien. 

 339 kontingentopkrævninger er sendt ud, pt. mangler der betaling/svar fra 32. 

 Enkelte manglende betalinger skyldes corona-situationen. 

4. Information fra udvalgene i klubben: 

 Sejladsudvalg 

 Surfudvalg 

o Tilbud om diplomsejlerskole www.diplomsejlerskolen.dk 

o Trænerkursus blev ikke afholdt grundet Corona. Vi forventer at gennemføre, så snart et 

åbner op igen. 

 Jolleudvalg 

o Undersøger fortsat muligheden for at købe Zoom 8. 

 Sejlerskolen 

o Nye sejl afsendes fra Resen Sejl 2. maj 2020 

 Arrangementsudvalget 

 Klubhusudvalg 

o Kurt gav status på de ting der arbejdes på i klubhuset. 

 Marinaudvalg 

o Thyborøn Havn er med i frihavsordningen sammen med Lemvig Marina og Lemvig Havn. 

http://www.diplomsejlerskolen.dk/
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 Haludvalg 
o Udkast til reviderede regler til godkendelse 
o Reglerne er godkendt af bestyrelsen og Bo kontakter Lemvig Kommune til orientering.  
o Reglerne gælder fra de er vedtaget. 

 Kran 
o Krankursus blev aflyst. Det forventes at blive afholdt til september inden optagning. 
o Efterspørgsel om krankursus for master. Det kan blive gennemgået under krankursus. 

5. Hjemmeside – oplysninger til medlemmer  

 Der er kommet frihavnsmærker. De lægges ud i bådene i marinaen. 

6. Eventuelt 

 Syv nye både har meldt sig ind i Sejlklubben. Bo sørger for at de får en stander til velkomst. 

 Vi mangler fortsat svar på vores ansøgninger til Kystdirektoratet og Lemvig Kommune.  Bo følger op 

med kommunen og Kaija følger op med Kystdirektoratet. 

 Campaya har lavet en guide til hyggeligste lystbådehavne i Jylland, hvori Lemvig Marina er 

beskrevet. Der skal linkes til artiklen på klubbens hjemmeside. 

 Vindmåleren kører. Der skal kobles en skærm op til vindmåleren, så det kan ses udefra. Peder 

arbejder videre med det. 

 Annoncører kontaktes om omkring fortsat/nyt ønske om annoncer på hjemmesiden. 

 Forslag til lydanlæg på 1. sal som vil være en hjælp under oplæg. Rudi og Kai Werner undersøger 

forskellige muligheder. 

 Både må kun renses o.l. på det befæstede areal ved kranen. Både må ikke opbevares i længere tid 

på arealerne omkring klubhuset. Reglerne opbevaring og arbejde med både i arealerne omkring 

klubhuset skal tydeliggøres. Bo følger op. 
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Underskrift af referat fra mødet den 27. 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 AFLYST: Bestyrelsesmøde 

- Lørdag den 25. april  AFLYST: Standerhejsning og klubhusdag med efterfølgende 

tilriggerfest 

- Mandag den 27. april kl 19:00 Bestyrelsesmøde 

- Mandag den 11. maj kl 19:00 Kort ekstra bestyrelsesmøde ifm. corona 

- Onsdag den 10. juni kl 19:00 Bestyrelsesmøde 

- Tirsdag den 23. juni  Skt. Hans aften 

-  

 


