
   SEJLKLUBBEN LIMFJORDEN 

 
Referat af bestyrelsesmøde nr 10  
Dato: 30. september 2019 kl 19.00  
Næste møde: 22. oktober 2019 kl 17.00  
 
Dagsorden: 1: godkendelse af referat 
 2: indkommen post 
 3: ANF/ALH/Havne 
 4: løbende og nye sager ( bordet rundt ) 
 5: eventuelt 
  
Til stede: Jan Stage  JS 

 Kaj Østergaard KØ (afbud)    

 Linda Mortensen  LM  

 Thomas Jørgensen  TJ    

Dorte Carøe   DCA 

 Knud Suhr   KS   

 Karsten Jørgensen KAJ (afbud) 

 

 

Ad 1: Referatet blev godkendt 
 
Ad 2: Posten blev fordelt.  
 
Ad 3: ANF:                     Der er havnesyn 5. oktober. Formand og fartøjsinspektør
   deltager 

 
ALH: Der arbejdes på fuld tryk på stabelstativer. De, der har 

underskrevet kontrakt bliver kontaktet/indkaldt til ”Store 
Samledag”. Stativerne bliver leveret i uge 41 og skal 
derefter samles  

 
VBH: Intet  

 
SKH: Intet 
 

Ad 4:              Knud – kasserer: Vi har modtaget tilbud om rengøring af klubhuset, men vi    
beholder vores nuværende. 
Havnens dag er den 13. juni i 2020 på landsplan. Vi 
deltager igen 
Kommunens Idrætsmøde er 15-21. juni. Vi deltager også 
her.  

      
Karsten – fartøjsinspektør: afbud 

 
Linda – husinspektør: Der er installeret dæmpere på  lamperne i sejlerstuen  



 
Kaj – aktivitetsleder: Afbud  
Thomas – sejladsleder: Der har været afholdt J/70-åbent hus over 3 dage. Der er 

pt 4 hold. Resten af 2019 sejles gratis. 
Brugen af vores Albin Alpha blev diskuteret. Klubben tager 
den økonomiske risiko. 
Snapsecup gik fint 

 
Jan S – formand:  Det kræver en vedtægtsændring, inden vi godkender 

helårsbeboelse for medlemmer i SL. Vi vil matche VB 
angående pris for dette. 
Der søges penge til overdækning til klargøring af 
skolebådene i forlængelse af masteskuret. 

  
                       Dorte – sekretær: I princip skal alle mails sendes via 

mail@sejlklubbenlimfjorden.dk . Thomas og 
fartøjsinspektør får adgang til mail og enten ”kig”adgang 
eller opdateringsadgang til medlemskartoteket. 
 

Ad 5: Det blev diskuteret hvorledes vedtægternes §32: 
FARTØJETS STAND M.M.  
Fortøjninger skal være forsvarlige og fartøjer altid holdes i en 
sådan stand og orden, som man må kunne kræve for et lystfartøj. 
Ingen fartøjsejer må lade ukyndige føre sit fartøj i havneområdet.  
kunne overholdes. 
Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen bliver udsendt 
med indkaldelsen til efterårsgeneralforsamlingen og 
uddybet der. 

  
 
Næste møder: 
Bestyrelsesmøde: 22. oktober kl 1700 
Generalforsamling: 22. oktober kl 1900 
Bestyrelsesmøde: 14. november kl 1900 
Bestyrelsesmøde: 12. december kl 1900 
 
Referent/DCA 
 

mailto:mail@sejlklubbenlimfjorden.dk

