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Lemvig Sejlklub - Vinkelhage  

Bestyrelsen  

Referat bestyrelsesmøde 

Mandag den 27. maj 2019 kl. 19.00 

 

Deltagere: Bo Ravn, Kai Werner Hansen, Peder Kallerup, 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 

- Indkøb af Mini 12 meter båd fra Århus Sejlklub. Orientering om ansøgninger hos Lions Lemvig samt DIF 

samt drøftelse og beslutning om det videre forløb med projektet. Herunder også en drøftelse og beslutning 

af, hvordan vi sikrer tilgængelighed til klubhuset, til havneplads og til lift i marinaen for vores nye 

medlemsgruppe. 

Vi har lånt 3 og købt 1 af Århus Sejlklub. Ansøgninger til diverse fonde søges med henblik på køb, 

etablering af egnede forhold til både og sejlere. Bo tager kontakt til Svend Åge (havnefogde) og tager en 

dialog omkring de praktiske ændringer i marinaen.  

- Nøglesystemet til kranen. Evaluering af hvordan vores nye tiltag med nøgleboksen har fungeret hen over 

foråret. 

Tiltaget med den nye procedure omkring brug af kranen er taget særdeles godt imod, og søsætningen i 

foråret har forløbet godt. Vi skriver en reminder inden efterårets løftesæson.  

- Forslag til nyt slogan for Lemvig Sejlklub ved Kai Werner. 

Kai Werner har forslag om slogan, som signalerer at klubben er for alle med interesse i 

vandsport/vandaktiviteter. Der arbejdes videre med at formulere et slogan, som er dækkende for 

klubbens aktiviteter. 
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- Orientering ang. klubtøj  

Der arbejdes videre med klubjakke og polo. Der aftales tilbud med Fiskernes Indkøbsforening, og 

proceduren omkring bestilling. Bestillingsfrist er den 15. juni.  

3. Økonomi 

- Status på økonomien ved Kai Werner 

Der søgt lokalemidler hos Lemvig Kommune, og vi har fået tildelt cirka 26.000 kr. Generel orientering 

omkring klubbens økonomi.  

- Medlemmer med restance. Drøftelse og beslutning af, hvordan vi håndterer disse sager, og hvor langt vi 

kan/skal gå, og hvilke muligheder vi har. 

Der opleves hvert år en lille gruppe af medlemmer, som tager lang tid om at betale for klubbens ydelser, 

dog er der færre end sidste år. Kai Werner er meget vedholdende i arbejdet med inddrivelse af restancer. 

Der samarbejdes med Lemvig Kommune omkring inddrivelse af havnepenge.  

 

4. Information fra udvalgene i klubben 

 Sejladsudvalg 

Rigtig god start på sæsonen, og bespisningen efterfølgende er ligeledes kommet godt fra land.  

 

 Surfudvalg 

Rigtig god start på sæsonen med en stor søgning til både SUP og windsurfing.  

Kapsejlads lørdag den 22. juni. ”Free ride Cup” 

 

 Jolleudvalg 

Lige en god start på sæsonen, men dog en udfordring, at der er flere medlemmer, som ikke kan 

deltage på onsdage. Der arbejdes på at få placeret en ekstra ugentlig træningsdag. 

 

 Sejlerskolen 

Der er 19 medlemmer i indeværende sæson. Et meget fint antal.  

 

 Arrangementsudvalget 

Kaija foreslår indkøb af papkrus i stedet for vores nuværende plastickrus. Der besluttes, at Kaija 

indkøber disse.  

Arrangementsudvalget er blevet udvidet.  
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- Opsamling på fælles aktivitetsdag og Sct. Hans arrangement søndag den 23/6 

Helstegt pattegris med flødekartofler og salat er på menuen.  

- Fællestur til Nykøbing M i pinsen 2019 

 

 Klubhusudvalg 

 

 

 Marinaudvalg 

 

 

 Haludvalg 

 

 

 Kran 

 

 

5. Hjemmeside – oplysninger til medlemmer  

Bo snakker med KK omkring tilmeldingsprocedureren til kran mm på hjemmesiden.  

 

6. Eventuelt 
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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  
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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 

- Lørdag den 22. juni  Free Ride Cup windsurfing 

- 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 

- Fredag den 4. oktober   Efterårstur 

- Lørdag den 2. november  Standernedtagning og afriggerfest  

- Mandag den 11. november  Bestyrelsesmøde  

- Onsdag den 27. november Generalforsamling 

- Onsdag den 11. december Gløgg – aften  


