
Lemvig Sejlklub  
Medlem af DANSK SEJLUNION 
 
 
                                                                                                                                                                          
 

  
 

Lemvig Sejlklub - Vinkelhage   1 

Bestyrelsen  

Referat bestyrelsesmøde 

Onsdag den 10. juni 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 

 Opdateringer og drøftelse af corona-situationen 

 Fase 3:  

o Klubhus må genåbne under strengere rengøringsforhold, som opfyldes fra uge 24 

o Skt. Hans aften-arrangement aflyses. 

o Der arrangeres en aktivitetsdag med sommerfest. 

o Duelighed starter op igen og kører et intensivt forløb, så de kan blive færdige inden 

sommerferien. 

o Der fortsættes med personlige våddragter og svømmeveste til jollesejlads, surf o.l. 

 Ny skæringsdato for kontingent for juniorer o.l. ifm. corona 

o Sejlerskole: Fuld kontingent, halv afgift. 

o Juniorer og surf: Betaler fuld kontingent, da de er startet op. 

3. Økonomi 

Kai Werner gav status på økonomien. Der er kun 3 medlemmer, der ikke har betalt kontingent. Pr dags dato 

385 aktive medlemmer og 31 ikke-medlemmer. 

4. Information fra udvalgene i klubben: 

 Sejladsudvalg 
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o Kapsejlads bliver fra uge 24 afholdt om tirsdagen. 

o Kapsejls bliver afholdt som Two-star frem til sommerferien. 

o Efter sommerferien vil der være mulighed for Two-star, men med fællesstart. 

o Udvalget køber et webcam  

 Surfudvalg 

o Mandagshold starter op uge 25 

 Jolleudvalg 

o Er i fuld gang igen. 

o Forventer at skulle deltage i stævne d. 20. juni. 

 Sejlerskolen 

o Startet op i uge 24 med alle fire både og nye sejl. 

 Arrangementsudvalget 

o Skt. Hans aften 

o Der bliver ikke afholdt Skt. Hans arrangement. Bålet bliver tændt, men der vil ikke være 

sang, tale o.l. Forsamlingsforbuddet skal overholdes. 

o Der afholdes fælles aktivitetsdag og sommerfest den 29. august 

o Der nedsættes et lille udvalg, hvor alle afdelinger er repræsenteret: Lars (fm), Rudi, Kaija. 

Peder finder en fra sejladsudvalg, Kurt finder en fra surf-afdelingen og Bo snakker med 

Bjarne om en deltager fra Sejlerskole. 

o Der lægges nyhed på hjemmesiden, om at klubben påtænker at arrangere en aktivitetsdag 

med sommerfest om aftenen.  

o Lydanlæg på 1. sal 

o Kai Werner køber og sørger for installation af lydanlæg. 

 Klubhusudvalg 

o Fjernsyn er sat op på rullebord på 1. sal.  

o Ekstra kogeplade bliver sat til i uge 25. 

o Elektriker kommer og undersøger strømmen, for at undgå fremtidige mulige afbrydelser. 

o Kystdirektoratet har meddelt at anlæg på land inden for området kan opføres uden 

dispensation for strandbeskyttelseslinjen. 

o Møde med Lemvig Kommune den 17. juni. 

o Der er behov for bedre retningslinjer for hvor parkering af biler/trailere frabedes/er forbudt. 

 Marinaudvalg 

o Der sættes ”ugler” op for at skræmme svaler væk fra broerne. 

 Haludvalg 
o Det tages med til haludvalg, om det er muligt at lave et hul, så ror kan tages ud af båd på 

land. 

 Kran 
o Peder undersøger mulighed for afholdelse af krankursus i september. 
o Reparation 
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o Inden kranen repareres planlægges dette ordentligt, så kranen kan repareres til vinter. 
Peder planlægger nærmere. 

o Pris for kranløft for ikke-medlemmer. Forslag: 600 kr 
o Prisen for kranløft hæves til 600 kr for ikke-medlemmer, hvilket træder i kraft med det 

samme. 

5. Hjemmeside – oplysninger til medlemmer  

Bo laver nyhed om Fase 3 af corona-genåbning inkl. aflysning af Skt. Hans arrangement og planlægning af 

aktivitetsdag og sommerfest i august. 

6. Eventuelt 

Kai Werner gav status på sponsorater på hjemmesiden. 

Lemvig Handel og Lemvig Kommune har spurgt om klubben vil deltage i hhv. temadag 8. juli og Kulturnat 

13. oktober. Klubben deltager ikke med aktiviteter o.l. til disse arrangementer.  

Det blev drøftet om klubben skal investere i en ozon-generator til at fjerne dårlig lugt fra både og en 

højtryksrenser. Begge dele til benyttelse for klubbens medlemmer.  

 

 

 

  



Lemvig Sejlklub  
Medlem af DANSK SEJLUNION 
 
 
                                                                                                                                                                          
 

  
 

Lemvig Sejlklub - Vinkelhage   4 

Bestyrelsen  

Underskrift af referat: 

 

 

 

________________                    ______________________                       _______________ 

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 AFLYST: Bestyrelsesmøde 

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

tilriggerfest 

- Mandag den 27. april kl 19:00 Bestyrelsesmøde 

- Mandag den 11. maj kl 19:00 Kort ekstra bestyrelsesmøde ifm. corona 

- Onsdag den 10. juni kl 19:00 Bestyrelsesmøde 

- Tirsdag den 23. juni  Skt. Hans aften – Bål men intet arrangement 

- Mandag den 17. august kl 19:00 Bestyrelsesmøde 

- 22. – 23. august  Fællestur til Agger 

- Lørdag den 29. august  Aktivitetsdag og sommerfest 

- Lørdag den 12. september Krabbe-festival og Afslutteren 

- Mandag den 14. september kl 19:00 Bestyrelsesmøde 

- Lørdag den 7. november  kl 15:00 Standernedhaling og Afriggerfest 

- Mandag 9. november kl 19:00 Bestyrelsesmøde 

- Onsdag den 25. november kl 19:00 Generalforsamling 

- Mandag den 7. december kl 19:00 Bestyrelsesmøde 

- Onsdag den 9. december  kl 19:00 Gløgg-aften 

- Søndag den 3. januar 2021 kl 14:00 Nytårskur 

 


