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Lemvig Sejlklub - Vinkelhage  

Bestyrelsen  

Referat bestyrelsesmøde 

Mandag den 14. januar 2019 kl. 19.00 

 

Deltagere: Bo Ravn, Kai Werner Hansen, Peder Kallerup (afbud), Kaija Andersen, Kurt Jeppesen, Rudi 

Bekker og Per Olesen 

Referent: Per Olesen 

Ordstyrer: Bo Ravn 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidst 

 

2. Orientering fra FU 

- Velkommen til Rudi og kort gennemgang af bestyrelsesopgaver, mødeaktiviteter mm.  

Væsentligt, at vi hele tiden har øje for formålet med Lemvig Sejlklub, og at vi sikrer et godt og bredt klubliv i 

Lemvig sejlklub.  

- Opsamling på punkter fra generalforsamlingen. Per har noter med.  

Kontrolvægt mastekran. Er det 250 eller 300 k? Kai Werner tager den med til Vandborg Karosseri.  

Vejledning for brug af vildmarksbad ønskes offentliggjort. Vejledningen ligger nu på hjemmesiden, og Bo 

rundsender vejledningen med et nyhedsbrev. Lligeledes inviterer Kurt til et intromøde for brug af badet til 

alle interesserede af klubbens medlemmer.  

Referatet af bestyrelsesmøder ønskes offentliggjort på hjemmesiden. Fremadrettet lægges referaterne på 

hjemmesiden.  

Kai Werner har lavet et notat ang. de regnskabsprincipperne som ligger til grund for 2108 regnskabet. 
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- Gennemgang af kalenderen for 2019 

Arrangementer, ture og møder er nu lagt ind i kalenderen. Husk, at bakke op om de mange gode 

arrangementer. Det er med til at skabe et godt klubliv. 

 

3. Økonomi 

- Kort status fra Kai Werner 

Kort orientering omkring økonomien pr. 14. januar 2019. Ikke meget på nuværende tidspunkt. 

 

4. Information fra udvalgene i klubben 

- Overblik over vores stående udvalg – herunder udvalgsmedlemmer og bestyrelsesrepræsentanter 

 Sejladsudvalg 

Som det nuværende  

 

 Surfudvalg 

Tommy Kristensen, Jesper Kobberholm, Carsten Bach, Brian Mølgaard, Cristiano  Zuccarello, Jens 

Christian Egholm, Jeff Buchannon og Kurt Jeppesen 

Kurt orienterer omkring mærkning af det nye surfudstyr, som tages i brug i dette forår.  

Omfanget af brugen af vildmarksbadet:  UG:11 gange, LS:  13 gange Medlemmer: 5 gange. Meget 

tilfredsstillende i det første halvår.  

 

- Skal vi som bestyrelse arbejde videre med at finde en af vores mange ildsjæle i klubben? 

Et hav af ildsjæle i dansk sejlsport løfter et mægtigt arbejde med at udvikle sejlsporten i klubregi. Det ønsker 

Dansk Sejlunion at hædre med Dansk Sejlunions ”Klubudviklingspris”, der anerkender det målrettede 

initiativ, den nyskabende idé eller den ekstraordinære indsats, som gør en forskel i klublivet, og som kan 

være til inspiration for alle i dansk sejlsport. 

Måske er der i din klub en person, en gruppe af personer eller hele klubben i almindelighed, som har gjort en 

så forbilledlig indsats for udvikling af sejlsporten, at kandidaten bør indstilles til Dansk Sejlunions 

”Klubudviklingspris”.  

Kandidater til Dansk Sejlunions ”Klubudviklingspris” kan indstilles frem til d. 31. januar. 
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Se mere om ”Klubudviklingsprisen”, og indstil din favoritkandidat via dette link: 

http://www.sejlsport.dk/mere/klubudviklingsprisen  

Kurt arbejder på, at indstille fællesskabet omkring surfafdelingen, med baggrund i den store og gode 

udvikling, som er sket de senere år. 

 Juniorudvalg 

- Rudi Bekker. Rudi tager kontakt til forældre ved sæsonstart omkring arbejdet i udvalget.  

 

 Sejlerskolen 

- Som det nuværende  

 

 Arrangementsudvalget 

- Kaija arbejder på at skaffe nye medlemmer til dette udvalg. Flere af de nuværende medlemmer har 

et ønske om at træde ud. 

 

- Forventningsafstemning i forhold til arrangementer. Kaija gennemgik årskalenderen i forhold til 

hvad der forventes af dette arrangement.  

 

- Arrangement for nye medlemmer afholdes den 23.juni 2019. Bo, Kaija og Per er ansvarlige. 

 

 Klubhusudvalg 

- Henning Møller foreslås som ny medlem. Bo spørger Henning.   

 

- Aflåsning af klubhus i vinterperioden 

Yderdøren står åben i vinterhalvåret, men vigtigt, at døren ind til selve klubhuset låses. 

Aflåsningsperioden er fra 1. november til 1. april. 

 

Bo undersøger hvad et nyt låsesystem koster, og kan bringe os.  

 

 Marinaudvalg 

- Som det nuværende. Søren Bruun spørges med henblik på kranen sammen med Gerhard.  

 

 Haludvalg 

- Ny bestyrelsesrepræsentant er Kai Werner 

 

 Kran 
- Endelig beslutning omkring nye kranførere og anhuggerkursus. 

Peder har en aftale med kursusholder omkring afholdelse og rådgivning omkring grejet på kranen.  
Peder, Kai Werner og Per tager den videre herfra, og giver en udmelding vedr. kurset og rammerne 
for brug af kranen. 

http://www.sejlsport.dk/mere/klubudviklingsprisen
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- Reparation af vindgiver på kranen og evt. til vindmåler i klubhus. 
Vindgiver tages ned og Christian Lund vil forsøge at reparere den.  

 

5. Hjemmeside – oplysninger til medlemmer  

- Beskrivelser indenfor de enkelte underafdelinger skal opdateres og revideres.  

 

6. Eventuelt 

- Der drøftes om der skal søges Friluftsrådet om tilskud til nye sejl til IFérne. Kaija og Bjarne tager opgave 

herfra.  
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Underskrift af referat: 

 

________________                    ______________________                       _______________ 

Bo Ravn, formand                    Kai Werner Hansen, kasserer                       Per Olesen, sekretær 

 

 

____________                      _______________ _____________ ____________ 

Peder Kallerup Kaija Andersen Kurt Jeppesen  Rudi Bekker  

 

Kalender 2019: 

- Mandag den 14. januar kl. 19.00  Bestyrelsesmøde 

- Mandag den 28. januar   Visionsaften for medlemmer og bestyrelsen 

- Onsdag den 20. februar kl. 19.30 Foredrag med Torben Kornum ”Fra surfbræt til sejlbåd” 

- Mandag den 1. april kl. 19.00  Bestyrelsesmøde 

- Onsdag den 20. marts kl. 19.30 Foredrag ved Knud Kristian Wrist ”Turberetning fra Grace” 

- Lørdag den 27. april kl. 15.00 Standerhejsning og klubhusdag med efterfølgende tilriggerfest 

- Lørdag den 25. maj  ”Vild med Vand” i Lemvig Havn  

- Mandag den 27. maj kl. 19.00  Bestyrelsesmøde 

- Lørdag – søndag den 8 – 9. juni Fællestur til Nykøbing 

- Søndag den 23. juni  Sankt Hans Aften – arrangement i og ved klubhuset 

- Mandag den 26. august kl. 19.00  Bestyrelsesmøde  

- Mandag den 7. oktober  Bestyrelsesmøde  

- Lørdag – søndag den 17. – 18. aug Agger – turen 

- Lørdag den 2. november  Standernedtagning og afriggerfest  

- Mandag den 11. november  Bestyrelsesmøde  

- Onsdag den 27. november Generalforsamling 

- Onsdag den 11. december Gløgg – aften  


