Lemvig Sejlklub
Medlem af DANSK SEJLUNION

Bestyrelsen

Referat bestyrelsesmøde
Tirsdag den 28. januar 2020 kl 19.00

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

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidst
Ingen bemærkninger.
2. Orientering fra FU
Ansøgninger om ændringer til klubhus og bådbro sendt afsted
3. Økonomi
Kai Werner gav status på økonomien.




Muligheder for sponsorater
Det er værd at undersøge sponsoratmulighederne ifm. større projekter, fx gennem sejlunionen.
Mulighed for at få aktionsside knyttet til hjemmesiden undersøges.

4. Information fra udvalgene i klubben:
Klubben vælger at introducerer diplomsejlerskole under de forskellige afdelinger. Der bevilliges midler til at
betale medlemmernes diplomer.




Sejladsudvalg
Ønsker mere markedsføring fx via pjece og ved at fortælle om det ved andre arrangementer,
herunder hvordan man kan få hjælp til trim o.l.
Arrangerer regelaften den 26. februar, hvor naboklubber også inviteres.
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Surfudvalg
Den 30. marts fortæller Lars Petersen om tricks
Den 6.-7. juni er der Free Ride Camp nord for sejlklubben. De får lov til at bruge klubbens hus, hvis
det skulle blive dårligt vejr. Huset er åbent for alle, så det bliver ikke reserveret.
o Info om stævne 15-16/8
o Leje en Rib, Låne en Rib. + låne både til dommerbåd
o Indkøb af surf grej til projekt: Flere på vandet støttet af Nykreditfond: 99.000.o Indkøb af surf grej til projekt: Women on Water støttet af DGI: 70.000.o Kurt gav status på indkøb ifm. støtte fra Nykreditfonden og DGI.
o For at hjælpe dem der står på ventelisten, sendes en mail ud om surfere fra sidste år, for at
høre, om de ønsker at deltage igen i år.



Jolleudvalg
o Instruktørkursus
o Rudi deltager på unionens instruktørkursus 1, der er rettet mod at anvende
diplomsejlerskole-systemet. Der skal gerne findes en ekstra person, som kan deltage. Gerne
en fra en anden afdeling.
o Kurset foregår en weekend i februar eller marts.




Sejlerskolen
Der bevilges fire nye stel sejl til IF’erne.






Arrangementsudvalget
Nytårskuren blev afholdt med kæmpe succes.
Til årets første vinterarrangement er der tilmeldt 75 til spisning.
Det blev drøftet om der skal være et tema ifm. klubhusdagen, fx sikkerhedskursus.



Klubhusudvalg
o Nøglestatus
o Kai Werner gav status på nøgleudleveringen
o Udvalgsformænd får A-nøgle
o Opsætning af opvaskemaskine i depot
o Der er bevilget penge til en ekstra opvaskemaskine og ombygning i depotet.
o Skift af gulvbelægning i kvist og renovering af gulv på første sal
o Ifm. at kvisten blev set for at skifte gulvbelægning anbefales det, at hele gulvet renoveres.
o Der bevilges at kvisten får ny belægning og hele gulvet bliver PUR-behandlet.
o Status på Juniorrum på første sal
o Der er indhentet tilbud på udstyr til juniorrummet og bevilget penge til projektet.
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Der undersøges mulighed for lokaltilskud
Fibernet forventes installeret i uge 5.




Marinaudvalg
Kommunen renoverer kloakker




Haludvalg
Der er haglskader på taget på hallerne. Det undersøges om forsikringen dækker





Kran
Kranen er blevet efterset ift. løftekapacitet og stropper
Bådenes egne stropper skal også efterses. Egne stropper må kun bruges, hvis de er godkendt. Det er
bådejers eget ansvar at få stropperne efterset.
Klubben køber centerløft stropper i to størrelser, så de kan anvendes.
Der planlægges nyt krankursus lørdag den 14. marts. Det bliver halv dag med teori og halv dag med
praktiske øvelser det er en halv dag med teori og praktik 10- 13




5. Hjemmeside – oplysninger til medlemmer
Information om motionstilbud bliver sendt ud med nyheder
6. Eventuelt
Renovering af Mini 12 m er igangsat.
Vild med vand den 22. maj: Vi laver noget reklame for sejlklubben inde ved havnen med fx IF’erne og Mini
12m.
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Underskrift af referat:

________________

______________________

Bo Ravn, formand

Kai Werner Hansen, kasserer

____________

_______________

Peder Kallerup

Lars Svendsen

_______________
Kaija Andersen, sekretær

_____________

____________

Kurt Jeppesen

Rudi Bekker
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Kalender 2020:
-

Søndag den 5. januar kl 14:30

Nytårskur

-

Tirsdag den 28. januar kl. 19.00

Bestyrelsesmøde

-

Onsdag den 29. januar kl 18:00

Vinterarrangement inkl. spisning

-

Onsdag den 26. februar kl 18:00

Regelaften inkl. spisning

-

Lørdag den 14. marts kl 9:00

Krankursus

-

Mandag den 16. marts kl 17:00

Bestyrelsesmøde med tema

-

Mandag den 30. marts

Lars Peter fortæller om surf-tricks

-

Tirsdag den 14. april kl 18:00

Kapsejladsmøde inkl. spisning

-

Lørdag den 25. april

Standerhejsning og klubhusdag med efterfølgende tilriggerfest

-

Mandag den 27. april kl 19:00

Bestyrelsesmøde

-

Tirsdag den 28. april

Første kapsejlads

-

Fredag den 22. maj

Vild med vand (+ band + ungdomsskole 75 år)

-
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