
Lemvig Sejlklub  
Medlem af DANSK SEJLUNION 
 
 
                                                                                                                                                                                 
 

Lemvig Sejlklub - Vinkelhage  

Bestyrelsen  

Referat bestyrelsesmøde 

Torsdag den 28. marts 2019 kl. 19.00 

 

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

Bekker og Per Olesen 

Referent: Per Olesen 

Ordstyrer: Bo Ravn 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidst 

Godkendt 

2. Orientering fra FU 

- Referat fra deltagelse i DS´ Generalforsamling lørdag den 23. marts 

Jesper Kobberholm, Kurt Jeppesen og Bo Ravn deltog i årets generalforsamling. Givende og spændende 

generalforsamling.  

- Referat fra møde i Limfjordskredsen, 25. februar 2019 

Knud Kristian og Bo Ravn deltog. Knud Kristian blev valgt som kasser. Godt samarbejde mellem klubberne, 

som dog kan udvikles og bygges videre på. Der planlægges et ekstra møde i efteråret. 

 - Referat fra Havnerådsmøde 19. februar 2019 

Knud Kristian og Bo Ravn deltog på vegne af klubben. Deltagerkredsen er brugerne af havnen med Lemvig 

Kommune for bordenden.  

 - Nyt låsesystem – kran og evt. klubhus, hal, mm.  

Bestyrelsen beslutter, at der skal arbejdes hen imod et nyt elektronisk låsesystem til alle klubbens 

låseenheder.  Der nedsættes et udvalg til det videre arbejde, bestående af Rudi, Bo og Kurt som arbejder 

videre med ideen. Første skridt er, at låsesystemet på kranen gøres elektronisk. Næste fase i 

implementeringen er de øvrige låse i klubben og i hallen i efteråret/vinteren. BEAS har givet et tilbud.  
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- Henvendelse fra Mini 12 m sejler – Handicapsejlads i LS? 

En handicappet sejler, som er flyttet til egnen, ønsker medlemskab af klubben, og har forhørt sig om 

muligheden for handicapsejlads i Lemvig Sejlklub.  Bestyrelsen ser det som vigtig at kunne tilbyde sejlads til 

alle, og beslutter at gå i  dialog med den pågældende, og med Lemvig Kommune omkring muligheder.  

- Henvendelse fra Lemvig Strand Camping om aktivitetsområde ud for kysten ved campingpladsen. 

Vi er blevet orienteret om projektet og er positive omkring det. Projektet er  lavet i samarbejde med 

campingpladsen, feriecenteret, Lemvig Kommune. Projektet ligger til høring hos Kysinspektoratet. Afventer 

det videre forløb. 

 - Klubjakke og polo med klublogo - Dansk Sejlunion       

Bestyrelsen synes, det er en god ide, at udbyde klubjakke og polo. I stedet for sejlunionens tilbud på tøj, 

undersøges der om der kan findes en lokal leverandør til en klubjakke og polo.  

- Kontrakt med Thyborøn Havn (turistforeningen om specialpris for medlemmer af LS) 

Der er aftalt en pris på 30 kroner for en overnatning for medlemmer af Lemvig Sejlklub  

 

3. Økonomi 

- Kort status fra Kai Werner 

Orientering om klubbens økonomi. Der er sendt opkrævninger ud, og ved betalingsfristen er der forholdsvis 

få restancer. Har forhåbninger om, at de sidste kommer hen over den 1. i måneden.  

- Forslag om køb af projektor til fast installation på 1. sal til foredrag og undervisning 

Der besluttes at indkøbe ny projektor. Knud Kristian spørges, om han vil indkøbe.  

 

4. Information fra udvalgene i klubben 

 Sejladsudvalg 

Kapsejladsmøde for alle interesserede medlemmer tirsdag den 16. april.  

Der sigtes efter at få et større stævne til klubben i 2022. 

 

 Surfudvalg 

- Orientering om arbejdet i afdelingen. 
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- Der sættes annonce samt omtale i Lokalavisen ved sæsonstart 2019 omkring alle klubbens 

aktiviteter.  

- Vildmarksbad – orientering og status omkring brugen siden opstart i december. På baggrund af 

prøveperioden besluttes det, at lejeprisen sættes op til 300 kr.  

 

 Juniorudvalg 

Navneændring. Der besluttes, at juniorudvalget ændres til jolleudvalget. Navneændringen tages 

formelt på til generalforsamlingen i november 2019. 

 

 Sejlerskolen 

Udvalget er klar til en ny sæson 

 

 Arrangementsudvalget 

- Lemvig Sejlklubs 100 års JUBILÆUM 2022  

Bestyrelsen arbejder på at nedsætte et udvalg, som skal arbejde på et jubilæumsskrift. Bo tager 

kontakt til relevante personer til sådan et udvalg.  

Desuden skal der nedsættes et jubilæumsudvalg, som skal have styringen og planlægningen af 

klubbens jubilæumsår. Dette arbejde tages op til efteråret.  

 

- Vild med Vand – ”HAVNENS DAG” lørdag den 25. maj.  

Bo har været til planlægningsmøde. Alle aktører omkring havnen er med på dagen. Vi skal gerne 

være bredt repræsenteret, og alle afdelinger skal tænkes ind. Vigtigt, at vi sætter alle sejl til. 

 

 Klubhusudvalg 

- Møde med det nye klubhusudvalg 14. marts 2019   

Orientering fra udvalget. Der har været et opstartsmøde i udvalget.  

 

- Klubhusdag og Standerhejsning 2019. Planlægning, herunder maling af klubhus 

Kompetente fagfolk i klubben har vurderet, at det er meget væsentlig, at klubhuset bliver malet i 

år. Der er indhentet til bud fra malerfirma, men i første omgang spørges medlemmerne om hjælp.  

Klubhusudvalget udarbejder en liste over opgaver, som ønskede løst denne dag. Som noget nyt, er 

der standerhejsning efter vi har spist rundstykker, og før arbejdet går i gang.  
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I forbindelse med klubhusdagen inviteres nye medlemmer i klubben til at deltage i et særskilt 

program, som en introduktion til Lemvig Sejlklub og dets lokaliteter og aktiviteter. Kaija, Bo og Per 

er ansvarlige for dette. 

 

 Marinaudvalg 

Der er cirka 30 ledige pladser i havnen 

 

 Haludvalg 

Intet at berette 

 

 Kran 

Opfølgning efter krankursus(sikkerhedskursus) marts 2019 og hvordan vi tager den videre herfra 

- Der er udført kraneftersyn marts 2019 af Vandborg Karr. 
 

- Peder har haft kontakt til Kristian Børsting i forhold til opsamling på arrangementet, og fået 

afklaret enkelte spørgsmål. Ligeledes har Peder sat indkøb, som blev anbefalet af Kristian til 

kursusdagen – kæder, stropper og sikkerhedskæde til åget. Stropper til centerløft skal købes af 

bådejer, kan ikke købes af klubben, da der er forskellige længder mm. Hjelm, sikkerhedssko og 

handsker indkøbes, og opfordres til at de bliver brugt. Afspærringsmateriale til arbejdsområdet ved 

kranen indkøbes, og skal anvendes ved kranløft. 

25 kranfører og 25 andre som selv kan. Der laves et kursus næste år til de, som ikke kunne i år.  

Der laves en skrivelse med lokale retningslinjer og kranfører – kun medlemmer, som har været på 

kursus kan benytte kranen. Må gerne hjælpe andre medlemmer med at sætte både i.  

Løftemærker skal fastsættes.  

Det er bådejerens ansvar ved bådløft 

Hvis der opleves fejl og mangler på kranen eller udstyret, så skal det meldes til Peder Kallerup  
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5. Hjemmeside – oplysninger til medlemmer  

- Nye tekster på Hjemmeside inden sæsonopstart 

 

6. Eventuelt 

Opfølgning efter Visionsaften, januar 2019 - se bilag – udsættes til næste møde.  

  

 

 

  

Underskrift af referat: 

 

________________                    ______________________                       _______________ 

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

 

 

____________                      _______________ _____________ ____________ 

Peder Kallerup Kaija Andersen Kurt Jeppesen  Rudi Bekker  
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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  


