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Lemvig Sejlklub 
1  Vinkelhagevej 10B, 7620 Lemvig 

Bestyrelsen  

 

Referat fra den ordinære generalforsamling 

Onsdag den 25. november 2020 kl 19:30 

 

Deltager: 18 deltager, inkl. bestyrelsen 

Referent: Kaija Jumppanen Andersen 

 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Knud Kristian Wrist, som enstemmig blev valgt. 

Knud Kristian Wrist konstaterede at generalforsamlingen kunne afholdes iht. vedtægterne. 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

Formand Bo Ravn fremlagde grundet corona en forkortet version af beretningen, med nedslag i de 

væsentligste punkter fra det forløbne år. Den fulde beretning kan ses på klubbens hjemmeside. 

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år til 

orientering. 

Kai Werner kom med en grundig gennemgang af det reviderede regnskab og næste års budget, som blev 

uddelt til alle fremmødte. Der blev stillet uddybende spørgsmål. Regnskabet blev godkendt uden 

kommentarer. 

4. Fastsættelse af kontingent. 

Der blev forslået uændret kontingent. Forslaget blev vedtaget. 

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag. 

Forslag fra Bestyrelsen den 17. september 2020 om tilføjelse til vedtægterne: 

§11, stk. 7. 

I tilfælde af suppleants indtrædelse i bestyrelsen kan bestyrelsen omkonstituere sig selv 

frem til næste generalforsamling. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget og skal nu behandles endelig på en ekstraordinær generalforsamling, 

som der i henhold til vedtægterne skal indkaldes til inden 14 dage.  

6. Valg til bestyrelse (lige år) 

Som udmeldt ønskede formand Bo Ravn ikke genvalg. I stedet blev Flemming Ertbølle Madsen opstillet og 

valgt. 

Formand for juniorudvalg, Rudi Bekker, blev genvalgt. 
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Formand for sejladsudvalg, Peder Kallerup, blev genvalgt. 

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 

Anders Meyer blev genvalgt som 1. suppleant 

Aksel Skovgaard blev genvalg som 2. suppleant 

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 

Thorkild Sønderskov og Leif Wæver blev valgt som revisorer. 

Louise Kobberholm Kristensen blev valgt som revisorsuppleant 

9. Eventuelt 

Den afgående formand uddelte på vegne af bestyrelsen prisen som årets sejler til Samuel Nygaard. 

Kai Werner takkede på vegne af bestyrelsen Bo Ravn for tiden som formand i 8 år. 

 

Underskrift af referat: 

 

 

 

___________________ 

Knud Kristian Wrist 

Dirigent 

 

 

 

_____________________                     _____________________            ___________________ 

Flemming Ertbølle Madsen  Kai Werner Hansen             Kaija Jumppanen Andersen 
Formand                    Kasserer              Næstformand og sekretær 

 

 

 

_______________                    ________________ _________________ _______________ 

Peder Kallerup Lars Svendsen  Kurt Jeppesen  Rudi Bekker  
Form. Sejladsudvalg Form. Arrangementsudv. Form. Surfudvalg Form. Juniorudvalg 


