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Lemvig Sejlklub - Vinkelhage  

Bestyrelsen  

Referat bestyrelsesmøde 

Mandag den 17. august 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 

Intet nyt 

3. Økonomi 

Kai Werner gav status på økonomien. 

Der mangler kun kontingent fra et seniormedlem. 

Klubben har modtaget økonomisk støtte grundet Covid-19 situationen. 

396 medlemmer pr dags dato. 

4. Information fra udvalgene i klubben: 

 Sejladsudvalg 

 Kapsejlads er i gang igen med fællesspisning under hensynstagen til Covid-19. 

 3 nye kapsejlere 

 Der indkræves halvt kapsejladskontingent 

 Surfudvalg 

 Surf er startet op igen. 

 Seniorholdet om torsdagen er attraktivt for både SUP og surf. 

 Det nye SUP udstyr bliver brugt. 

 DBO stævne afholdt i weekenden med succes. 
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 Der gives tilskud til camp i uge 42 i Klitmøller til junior surferne. 

 Jolleudvalg 

 Godt i gang igen med 9 juniorer. 

 Har startet spiseordning med god opbakning. 

 Har deltaget i stævne et stævne i Sunds i juni. 

o Nye joller 

o Der er behov for nogle større joller end Zoom8, så Rudi undersøger hvilken jolle det skal 

være bl.a. ift. hvad de andre klubber i Limfjorden bruger. 

 Klubben køber abonnement til e-sejlsport. 

 Sejlerskolen 

 Er i gang igen. Der opkræves halvt sejlerskolekontingent. 

 Arrangementsudvalget 

o Aktivitetsdag og sommerfest 29. august / Covid-19 

o Udsat. Der forventes at findes en ny dag til foråret. 

o Status på Duelighedskursus 2020 

o Alle der har taget teoriprøven er bestået. De praktiske prøver afholdes løbende. 

o Yachtskipper 3 kursus i vinteren 2020/2021 

o Mulighederne for afholdelse af kursus undersøges nærmere. 

Mulighederne for nyt Duelighedskursus undersøges. 

Agger turen gennemføres. 

Drøftelse af om klubben skal tilbyde kortere (et par timer) praktiske kurser i sejlads til 

medlemmerne. 

 Klubhusudvalg 

o Byggetilladelse for klubhus mm. 

o Møde med kommunen den 17. juni. Kommunen anbefaler rådgiver til at hjælpe, da 

ansøgning laves via ansøgningsportal. 

o Kurt og Kaija arbejder videre på det sammen med Knud Kristian Wrist. 

o Webcam på klubhuset 

o Rudi har fået et tilbud på et kamera til klubbens behov. Rudi og Peder arbejder videre med 

det. 

o Rengøring 

o Rengøring er opgraderet ifm. Covid-19. Dette udvides til omklædningsrummene. 

Omklædningsrummene trænger til renovering. Kurt arbejder videre med det. 

Der undersøges muligheder for nye borde-bænkesæt og funding til dem. 

 Marinaudvalg 

 Haludvalg 
Hallerne algebehandles ifm. den almindelige efterårsbehandling. 
Der skal orienteres om de nye vedtægter for hallen til alle brugere.  
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 Kran 
Der er pt. ca. 20 tilmeldte til krankursus den 26. september. 
Ansvar ved uheld med kranen er blevet drøftet i bestyrelsen. Der arbejdes videre med at sikre at 
kranens krøjning kan låses samt afholdelse af Krankursus. 

5. Hjemmeside – oplysninger til medlemmer  

Der sendes nyhed ud om Aggerturen og aflysning af aktivitetsdag og sommerfesten. 

6. Eventuelt 
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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  AFLYST: Aktivitetsdag og sommerfest 

- Lørdag den 12. september Krabbe-festival og Afslutteren 

- Mandag den 14. september kl 19:00 Bestyrelsesmøde 

- Lørdag den 26. september kl 9:20 Krankursus 

- 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 

-  


