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Lemvig Sejlklub - Vinkelhage  

Bestyrelsen  

Referat bestyrelsesmøde 

Torsdag den 17. september 2020 kl 19:00 

 

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

Afbud: Lars Svendsen 

Referent: Kaija Andersen 

Ordstyrer: Bo Ravn 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidst 

2. Orientering fra FU 

Møde med kommunen den 7. oktober kl 11 i Sejlklubben. 

3. Økonomi 

Kai Werner gav status på medlemstallet og økonomien. 

Der forslås ikke kontingentstigninger til generalforsamlingen. 

4. Information fra udvalgene i klubben: 

 Sejladsudvalg 

Peder gav status på sæsonens kapsejlads.  

o Kapsejladsskole 

Sejladsudvalget kan se behov for noget struktur omkring oplæring i kapsejlads. Det vil 

kræve et separat udvalg. 

o Udvalg omkring J/70’ere 

Bestyrelsen nedsætter et opstartsudvalg omkring anskaffelse af to J/70’ere, som kommer 

med forslag til struktur omkring anskaffelse, anvendelse og drift af bådene, herunder 

økonomi. 

Opstartsudvalget består af Kaija og Peder. Der arbejdes på at skaffe 1-2 personer til. 

 Surfudvalg 

o 1. hjælp kursus 
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Inspireret af netop afholdte SUP instruktør kursus, undersøges muligheden for at tilbyde et 

certificeret 1. hjælp kursus til alle instruktører i klubben. 

 Jolleudvalg 

Rudi gav status på jolle-sæsonen, hvor der har været god aktivitet og opbakning, bl.a. også til 

spisningen. 

6 sejlere skal afsted til stævne i Sunds den 26. september. 

Rudi og Samuel tager på DS stævnelederkursus i oktober. 

o RIB og nye joller 

Der er behov for større joller i afdelingen. Der ansøges om at låne laserjoller i Laser 

Association Denmark til næste sæson. 

Bestyrelsen har vedtaget procedurer omkring brug af RIB, som bliver meldt ud i nyhed 

 Sejlerskolen 

Sejlerskolen er ved at afslutte for sæsonen. 

Der er natsejlads den 25. september, hvor alle er velkomne. 

Der afholdes praktisk prøve for duelighedseleverne den 23. september. 

 Arrangementsudvalget 

Næste arrangement er standernedhaling og afriggerfest. 

Afriggerfesten aflyses. Standernedhaling afholdes umiddelbart fortsat, men det vurderes når tiden 

nærmer sig. 

 Klubhusudvalg 

Der arbejdes på at få byggetilladelse til terrasse og skure. 

o Anskaffelse af hjertestarter. Trygfonden kan søges 

Trygfonden søges. 

 Marinaudvalg 

 Haludvalg 
Klargøring af hallerne til vintersæsonen er i gang.  

 Kran 
Kranen er blevet justeret, så den kan klare det rette løft. 
På næste krankursus den 26. september bliver der mere fokus på det praktiske. 

5. Generelt 

 Forberedelse til generalforsamling 

o Ændringer til vedtægterne 

Bestyrelsen stiller forslag til ændringer i vedtægterne. 

 Investeringer 
Overblik over potentielle investeringer samles i katalog. 

o Temamøde for bestyrelsen: Visionsmøde 
Planlægges til afholdelse efter nytår. 

 Sikkerhedsinstruks 
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https://www.soefartsstyrelsen.dk/SkoleFritidssejlads/SkolerInstitutioner/Sikkerhedsinstruks  
Klubben har en sikkerhedsinstruks. Den findes frem, så den er tilgængelig for alle. 

5. Hjemmeside – oplysninger til medlemmer  

6. Eventuelt 

Rengøringen reduceres til to dage ugentligt ifm. at vintersæsonen starter. 

Der investeres i to automatiske håndsprit-dispensere.  

 

 

 

Underskrift af referat: 

 

 

 

________________                    ______________________                       _______________ 

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

 

 

 

 

 

____________                      _______________ _____________ ____________ 

Peder Kallerup Lars Svendsen  Kurt Jeppesen  Rudi Bekker  

 

  

https://www.soefartsstyrelsen.dk/SkoleFritidssejlads/SkolerInstitutioner/Sikkerhedsinstruks
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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 – Bål men intet arrangement 

- Mandag den 17. august kl 19:00 Bestyrelsesmøde 

- 22. – 23. august  Fællestur til Agger 

- Lørdag den 29. august  Aktivitetsdag og sommerfest 

- Lørdag den 12. september Krabbe-festival (AFLYST) og Afslutteren 

- Mandag den 14. september kl 19:00 Bestyrelsesmøde 

- Lørdag den 7. november  kl 15:00 Standernedhaling og Afriggerfest (AFLYST) 

- Mandag 9. november kl 19:00 Bestyrelsesmøde 

- Onsdag den 25. november kl 19:00 Generalforsamling 

- Mandag den 7. december kl 19:00 Bestyrelsesmøde 

- Onsdag den 9. december  kl 19:00 Gløgg-aften 

- Søndag den 3. januar 2021 kl 14:00 Nytårskur 

-  


