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Lemvig Sejlklub - Vinkelhage  

Bestyrelsen  

Referat bestyrelsesmøde 

Mandag den 26. august 2019 kl. 19.00 

 

Deltagere: Bo Ravn (afbud), Kai Werner Hansen, Peder Kallerup, Kaija Andersen, Kurt Jeppesen, Rudi 

Bekker og Per Olesen 

Referent: Per Olesen 

Ordstyrer: Per Olesen 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidst 

Godkendt 

2. Orientering fra FU 

- Drøftelse af, hvordan vi tager projektet og tiltaget med ”mini 12 meter” videre. Hvem kan tage styringen,  

og under hvilket udvalg skal det placeres? 

Bådene skal gøres klar og skal rigges ens til, placeringen af bådene skal besluttes, det tekniske skal være 

på plads med kran mm. Rudi tager en snak med Bo omkring status på processen. Mini 12 meter vil Rudi 

gerne tage med sig under jolleafdelingen. 

- Etablering af nyt indgangsparti og udvidelse af terrassen mod marinaen. Skal ses i sammenhæng med 

ovennævnte punkt.  

Kurt, Henning Møller og Bo Ravn har en indledende dialog ang. projektet, og hvordan det teknisk kan 

laves. Der arbejdes på flere muligheder, og der skal også tænkes toiletforhold ind i projektet. Bo 

kontakter Lemvig Kommune i forhold til deres eventuelle deltagelse i projektet. Der arbejdes på at få 

lavet en tegning/visualisering på projektet, som kan tages udgangspunkt i.  

- Vi har rundet milepælen! Der er nu 402 medlemmer i Lemvig Sejlklub 

Vi kontakter Lemvig Folkeblad ang. dette, og vil forsøge at få lidt reklame på den gode historie.  
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- Der er afholdes møde med Tryg tirsdag den 27. august. Kai Werner og Kristian KOTA deltager.  

Årlige kundeplejemøde. Der følges op på, hvordan vi sikrer vores nye grej i surf- afdelingen og vores nye 

mini 12 meter både.  

 

3. Økonomi 

- Status på klubbens økonomien ved Kai Werner 

- Drøftelse omkring opkrævning af nye medlemmer, der indmelder sig i løbet af efterår/vinter 

Der besluttes, at der indkræves halvt kontingent fra den 1. august.  

 

4. Information fra udvalgene i klubben: 

 Sejladsudvalg 

En lidt stille opstart efter sommerferien, men der kommer flere fra gang til gang. Positivt.  

Afslutteren lørdag den 14. september – i forbindelse med Krabbefestivallen.  

Sidste kapsejlads er den 17. september  

Peder arbejder med at få et stævne til klubben i 2020 – sigtet er stadig et stævne til jubilæumsåret i 

2022.  

 

 Surfudvalg 

Der er lukket for nye medlemmer til surfafdelingen. Der startes op med et seniorhold om 

torsdagen, og mandagen holdes fast som et børne- og ungdomshold.  

Der deltages i stævne/arrangement i Klitmøller i efterårsferien. Der sigtes efter at sendes et stort 

hold afsted. 

Klubmesterskab afvikles lørdag den 14. september.  

Der ansøges igen fonde til juniorudstyr 

 

 Jolleudvalg 

Udfordringen er at samle deltagere i hverdagene, men i weekenderne kan der samles flere 

deltagere. Der håbes, at der kommer flere forældre som hjælpere i løbet af efteråret eller i foråret.  

Vores limbojoller kan ikke følge vores nye zoombåde – en udfordring. Kan der tænkes indkøb 

hurtiggående rib-båd eller lignende.  
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 Sejlerskolen 

Intet at berette  

 

 Arrangementsudvalget 

Afriggeren – gule ærter afløses af en gryderet  

Papkrus købes ind, når der ikke er flere plastikkrus.   

 

 Klubhusudvalg 

Der mangler lidt malerarbejde tilbage.  

 

 Marinaudvalg 

Intet at berette 

 

 Haludvalg 

Monteret ekstra pladser til master  

 

 Kran 

Drøftelse af en eventuel løsning med en elmotor. Peder taler med Vandborg Kasseroseri omkring 
en løsning. 

Der arbejdes på, at tilbydes endnu et kursus i foråret.  

 

5. Hjemmeside – oplysninger til medlemmer  

Ros til nyt slogan- siden kører generelt godt. 

 

6. Eventuelt 

Skilt med henstilling af placering af biler og bådtrailere ønskes opsat.  
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Underskrift af referat: 

 

________________                    ______________________                       _______________ 

Bo Ravn, formand                    Kai Werner Hansen, kasserer                       Per Olesen, sekretær 

 

 

 

____________                      _______________ _____________ ____________ 

Peder Kallerup Kaija Andersen Kurt Jeppesen  Rudi Bekker  
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Kalender 2019: 

- Mandag den 14. januar kl. 19.00  Bestyrelsesmøde 

- Mandag den 28. januar   Visionsaften for medlemmer og bestyrelsen 

- Onsdag den 20. februar kl. 19.30 Foredrag med Torben Kornum ”Fra surfbræt til sejlbåd” 

- Mandag den 1. april kl. 19.00  Bestyrelsesmøde 

- Onsdag den 20. marts kl. 19.30 Foredrag ved Knud Kristian Wrist ”Turberetning fra Grace” 

- Lørdag den 27. april kl. 15.00 Standerhejsning og klubhusdag med efterfølgende tilriggerfest 

- Lørdag den 25. maj  ”Vild med Vand” i Lemvig Havn  

- Mandag den 27. maj kl. 19.00  Bestyrelsesmøde 

- Lørdag – søndag den 8 – 9. juni Fællestur til Nykøbing 

- Lørdag den 22. juni  Free Ride Cup windsurfing 

- Søndag den 23. juni  Sankt Hans Aften – arrangement i og ved klubhuset 

- Mandag den 26. august kl. 19.00  Bestyrelsesmøde  

- Mandag den 7. oktober  Bestyrelsesmøde  

- Lørdag – søndag den 17. – 18. aug Agger – turen 

- Fredag den 4. oktober   Efterårstur 

- Lørdag den 2. november  Standernedtagning og afriggerfest  

- Mandag den 11. november  Bestyrelsesmøde  

- Onsdag den 27. november Generalforsamling 

- Onsdag den 11. december Gløgg – aften  


