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Lemvig Sejlklub - Vinkelhage  

Bestyrelsen  

Referat, ekstra bestyrelsesmøde 

Mandag den 11. maj 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.  Opsamling på corona-situationen 

 Udmeldingerne om fase 2 af genåbningen har ikke nogen betydning for sejlklubbens aktiviteter, da 

der fortsat er forsamlingsforbud mod mere end 10 personer. 

 Sejladsudvalget har startet ny kapsejladsmodel, med løbene fordelt over flere aftener, så 

forsamlingsforbuddet kan overholdes. 

 Jolle-afdelingen har sejlet to weekender. 

 Der er kun privat aktivitet for surferne. 

 8. juni er udmeldingen om fase 3, hvor der kan komme ændringer i forholdene for sejlklubben. 

 

2.  Eventuelt 

 Kranen er i stykker, kæden er sprunget af tandhjulet. Kranen repareres den 12. maj. Mulighederne 

for en mere holdbar reparation undersøges. 

 Under det nye setup af kapsejlads, må der ikke deltage flere end fem både i kapsejladsen. Hvis der 

er seks både i løbet, må den sidste tilmeldte ikke deltage i den konkrete kapsejlads, hvis der 

allerede er tilmeldt fem både. Dette bliver orienteret over sms til den konkrete båd. 
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Underskrift af referat fra mødet den 11. maj 2020: 

 

 

 

________________                    ______________________                       _______________ 

Bo Ravn, formand                    Kai Werner Hansen, kasserer                 Kaija Andersen, sekretær 

 

 

 

 

 

____________                      _______________ _____________ ____________ 

Peder Kallerup Lars Svendsen  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   

- Tirsdag den 17. marts kl 17:30 Bestyrelsesmøde 

- Lørdag den 25. april  AFLYST: Standerhejsning og klubhusdag med efterfølgende 

tilriggerfest 

- Mandag den 27. april kl 19:00 Bestyrelsesmøde 

-  

Forslag: 

- Mandag den 15. juni kl 19:00 Bestyrelsesmøde 

 


