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Lemvig Sejlklub - Vinkelhage  

Bestyrelsen  

Referat bestyrelsesmøde 

Mandag d. 11. oktober kl 19:00 – 21.30 

 

Deltagere: Anders Meier, Kai Werner Hansen, Peder Kallerup, Michael Damsgaard, Kurt Jeppesen, Rudi 

Bekker og Flemming Ertbølle 

Referent: Flemming Ertbølle Madsen 

Ordstyrer: Flemming Ertbølle Madsen 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidst 

2. Orientering fra FU 

- Status på nye medlemmer til bestyrelsen. 

Laura Hillersborg har sagt ja til at kasserposten 

Michael Damsgaard har sagt ja til aktivitetsudvalget 

Surf-afdeling: Martin Bach og Louise Kobberholm 

Næstformand? 

- Møde i limfjordskredsen 26. oktober. Knud Kristian og formanden deltager – mødets 

dagsorden er vedhæftet) Har vi noget til mødet? 

- Klubkonference (Bjarne, Rudi, Michael, Lene, Flemming er tilmeldt med overnatning) Er der 

flere interesserede? 

 

3. Økonomi 

4. Information fra udvalgene i klubben: 

 Sejladsudvalg (planer om regelaften og opsamlingsmøde) 

 Surfudvalg (har afviklet klubmesterskab og SUP-ræs) 

 Jolleudvalg (har afviklet lørdagssejlads, Jolle Kolle Søndag, 4 stævner) 

 Sejlerskolen 

 Arrangementsudvalget 

 Klubhusudvalg (nye ovne, møde med kommunen om handicaptoilet) 

 Marinaudvalg 

 Haludvalg 
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- Møde i haludvalget v/Kai Werner 

 Kran 
- nyt udkast til retningslinjer (vedhæftet) 
 

5. Generalforsamling 24. november. Hvordan skal det afholdes?  

 ”Hvem er årets sejler”?  

 Se punkter fra 60+ (vedhæftet) 

6. Standernedhaling og afriggerfest lørdag d. 6. november.  

 Hvordan skal det afholdes? Plan drøftes. 

7. Beslutning om køb/leje af J/70 fra Dansk Sejlunion. Se bilag med priser. 

 Udvalget foreslår køb af én båd og leje af båd 2. Bådene fra 2020 med 2021 sejl er det 

bedste køb jf. Rasmus fra Dansk Sejlunion. Leje af båd 2 giver mulighed for, at vi 

fortsætter fond/sponsorarbejdet, så klubben ikke risikerer et tab på satsningen med J/70. 

Vi har 230.000 fra fonde. Klubben skal bidrage med 80.000 til køb og 60.000 til leje. 

(beslutning tages om køb og leje) 

8. Status på opdatering af klubhus og området omkring klubhuset – se bilag fra 60+ 

 Hvordan laver vi et udkast til kommunen til udformningen af udearealet omkring 

klubben? 

 Hvad skal der gøres ved klubhuset inden jubilæumsåret? 

9. Intern kommunikation i klubben. Hvor meget skal der kommunikeres, hvordan og på hvilke 

platforme? Skal vi have et PR-udvalg? Skal der være orientering fra udvalgene? Formanden? (kort 

drøftelse) 

10. Afholde en visions/orienteringsaften i klubben med fokus på udvikling af Lemvig Sejlklub.  

Dato og tilrettelæggelse. (Gerne før generalforsamling) Fokuspunkter kunne fx være: 

 Jubilæumsåret (orientering og nye ideer) 

 UDM for joller (orientering og nye ideer) 

 Hvordan får vi flere frivillige engageret i klubarbejdet? (nye ideer) 

 Hvordan modtager vi nye medlemmer af klubben? (nye ideer) 
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 Hvordan udvikler vi sejladsen? Surf, sup, jolle, J/70, IF, sejlerskole, kapsejlads og 

tursejlads med sejl og motor. (orientering og nye ideer) 

 Hvordan skal vi kommunikere internt og eksternt (nye ideer) 

 Aktiviteter i klubben både vinter og sommer (orientering og nye ideer) 

 Nye medlemmer til faste og midlertidige udvalg? (PR-udvalg og 

fundraising/sponsorudvalg, UDM-udvalg mf.) 

(drøfte kort – beslutning om arrangement og dato udskydes) 

6. Eventuelt 

- (kort drøftelse om tættere samarbejde mellem udvalg og bestyrelse ved at mødes oftere)  
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Underskrift af referat: 

 

 

 

________________                    ______________________                       _______________ 

Flemming Madsen, formand                   Kai Werner Hansen, kasserer                 Anders Meier 

 

 

 

 

 

____________                      _______________ _____________ ____________ 

Peder Kallerup Michael Damsgaard Kurt Jeppesen  Rudi Bekker  

 

 

-  


