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Lemvig Sejlklub - Vinkelhage  

Bestyrelsen  

 Referat bestyrelsesmøde 

Mandag d. 15. november kl 19:00 – 21.30 

 

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

Bekker og Flemming Ertbølle Madsen 

Referent: Flemming Ertbølle Madsen 

Ordstyrer: Flemming Ertbølle Madsen 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidst  

 Referatet fra 11. oktober er ikke lavet endnu! 

2. Orientering fra FU 

3. Økonomi 

 Regnskab og budget (Kai Werner gennemgik regnskabet, som godkendes og underskrives af 

bestyrelsen) 

 Fastsættelse af kontingenter (Kai Werner gennemgår kontingentsatser og sammenligner med 

andre klubber. Der indstilles til generalforsamling at kontingenterne hæves med 20 kr. 

4. Information fra udvalgene i klubben: 

 Sejladsudvalg (regelaften i foråret og opsamlingsmøde inden kapsejladsstart) 

 Surfudvalg 

- Status på byggeri af skure.  

 Jolleudvalg (sejlads fortsætter frem mod jul. Der indrettes i skurene med grej. UDM: invitationer 

ude til officials – det går lidt trægt. DS lægger kursus baneleder 1 i Lemvig.  

 Sejlerskolen 

 Arrangementsudvalget (Der er behov for nye medlemmer til arrangementsudvalget) 

 Klubhusudvalg 

- Info omkring handicapomklædning / toiletter i klubhus. (Kurt fremlægger tegninger af nye 

toiletbygninger. Kurt laver overslag på pris, som fremlægges for kommunen. 

 Marinaudvalg  

 Haludvalg (ny motor på port i hal 1) 
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 Kran (Rudi Bekker træder ind i kranudvalget i stedet for Peder Kallerup) 

 Jubilæumsudvalget 
- Se Knud Kristians papir – der meldes tilbage til KK med relevante datoer for surfstævne 

 J/70-udvalget 
- Retningslinjer for brug (vedhæftet) Diskuteres og ændringer tilføjes 
- Status på brug, udvalg, køb og forsikring. Drøftet 

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

 ”Årets sejler” Er valgt. 

 Hvad er ellers på programmet?  

- Velkomst (øl) 

- Kort beretning fra formanden 

- Regnskab (Kai Werner) 

- Valg til bestyrelsen (Knud Kristian 

- Årets sejler (v/formanden) 

- Oplæg om klubhus, renovering og kommunikation (formanden) 

- Oplæg om J/70 (formanden/Peder) 

- Oplæg om UDM (Rudi) 

- Præsentation af foreløbigt jubilæumsprogram (Knud Kristian) 

- Kaffe/kage og snak(Michael) 

- Opsamling og farvel og tak (formanden) 

 

6. Eventuelt 
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Underskrift af referat: 

 

 

 

________________                    ______________________                       _______________ 

Flemming Madsen, formand                   Kai Werner Hansen, kasserer                 Anders Meier 

 

 

 

 

 

____________                      _______________ _____________ ____________ 

Peder Kallerup Michael Damsgaard Kurt Jeppesen  Rudi Bekker  

 

 

-  


