
Lemvig Sejlklub  
Medlem af DANSK SEJLUNION 
 
 
                                                                                                                                                                          
 

  
 

Lemvig Sejlklub - Vinkelhage  

Bestyrelsen  

Referat bestyrelsesmøde 

Mandag den 7. oktober 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 

Referat godkendt.  

Bemærkning: opkrævning den 1. september, og ikke 1. august.  

 

2. Orientering fra FU 

- Drøftelse af nyt nøglesystem – tages op fra mødet i august, som blev afbrudt. 

Prisen for den store elektroniske løsning med nøglebrik er cirka 125 000 kr.  

Prisen for den mindre løsning er udskiftning af låse og nøgler. Prisen er cirka 7300 kr., og 63 kr. pr. nøgle.  

Beslutningen er, at vi ønsker at skifte nøglesystem, og her tænkes også en ekstra sikring af surfskuret. Bo og 

Kurt tager sagen med videre til klubhusudvalget, og bestemmer forskellige niveauer af adgange. 

Nøgledepositum besluttes til at være 260 kr. Tilbagebetaling af depositum for nuværende nøgle er 60 kr., og 

udbetales hos Kai Werner.  

- Generalforsamling november – medlemmer på valg 

Per er på valg, og modtager ikke genvalg. Kai Werner, Kaija modtager genvalg.  
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3. Økonomi 

- Orientering om årsregnskabet for 2019 – Kai Werner har rundsendt hovedpunkter via mail.  

Kai Werner orienterede om status på udarbejdelse af årsregnskabet for 2019. Det ser positivt ud på 

nuværende tidspunkt, men der er dog stadig flere usikkerhedspunkter, som skal falde på plads.  

 

4. Information fra udvalgene i klubben: 

 Sejladsudvalg 

Sæsonen er nu afsluttet. Der afvikles evalueringsmøde i løbet af vinteren med henblik på næste 

sæson.  

 

 Surfudvalg 

Børne- og ungdoms surfer mandage og seniorer surfer torsdage siden sommerferien. Det har 

fungeret godt.  

Der forsøges at søge midler hjem til nyt surfgrej især henvendt til seniorholdet.  

 

 Jolleudvalg 

Afslutningen på sæsonen nærmere sig.  

7 sejlere afsted til deres første kapsejlads på Sunds Sø. En god oplevelse for alle.  

Næste sæson vil der forsøges med træning i weekenden, så det kolliderer mindst muligt med øvrige 

fritidsaktiviteter i byen. Skulle gerne øge medlemstallet.  

Mini 12 – der er gang i arbejdet med vores nye både. Bådvogne er under fremstilling.  

Der arbejdes med at få besøg af konsulent fra DS – Rudi aftaler endelig dato.  

 

 Sejlerskolen 

Sæsonen er afsluttet. Sæsonen har været god og vellykket.  

 

 

 Arrangementsudvalget 

Duelighedsundervisning forsøges udbudt igen denne vinter (januar – april) 

Yahtskipper kan være en mulighed, hvis der vurderes, der kan være opbakning. Bo aftaler videre 

med Peter Møller.  

Afrigger og gløgg afvikles inden årsskiftet.  

Vinterarrangementer tages på til bestyrelsesmødet den 11. november. Gode ideer modtages.  
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 Klubhusudvalg 

Kurt og Henning arbejder på løsning med indgangspartiet. Der er lavet 2 forskellige tegninger på 

projektet. Som en del af en helhedsløsning, så har Kurt mulige løsninger ift. Ekstra slæbested, 

parkeringsforhold til trailere samt plads til vores nye mini 12 meter både.  

 

 Marinaudvalg 

 

 

 Haludvalg 

 

 Kran 

Der arbejdes på kursus til foråret - gentagelse 

 

5. Hjemmeside – oplysninger til medlemmer  

 

6. Eventuelt 

- 22. maj 2020 er der ”Vild med Vand” i forbindelse med bandfestival 

- Klubstander gives til nye bådejere 
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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  


