
   SEJLKLUBBEN LIMFJORDEN 

 
Referat af bestyrelsesmøde nr 4 
Dato: 18. februar 2021 kl 19.00  
Næste møde: 18. marts 2021 kl 19.00  
 
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 

 Marianne Leere ML    

 Linda Mortensen  LM   

 Thomas Jørgensen  TJ    

Dorte Carøe   DCA 

 Knud Suhr   KS   

 Mogens Kronborg MKL 

 

Vores bogholder, Lars Vinther, gennemgik regnskab og budget. Det ser ganske fornuftigt ud. 

 

 

Ad 1: Referatet blev godkendt 
 
Ad 2: Posten blev fordelt.   
 
Ad 3: ANF:                     Vores el-standere skal ombygges. ANF undersøger  
   muligheden for at gå over til Tallykey. 
    
 ALH:  Der skal laves årsregnskab. 

El- og vandmålere er fordelt mellem klubberne. 
 

VBH: Broerne renses i marts 
 Bad og toilet til gæstesejlere undersøges 
 
SKH: Bad og toilet til medlemmer og gæstesejlere undersøges.  
  
 

Ad 4:              Knud – kasserer: Intet 
    

 
Mogens – fartøjsinspektør: Går i gang med at fordele vandpladser. 

Der skal laves plan for turbåden for sæsonen. 
Nordsiden af masteskur skal renses for alger og            
masteskuret incl døre males. 
Der er bestilt rød/grøn-skilte. 



 
 Linda – husinspektør: Gulvet i klubhuset er nu færdigrenoveret. Og vi har fået ny 

boghylde. 
Følerlamperne uden for klubhuset udskiftes. 
Ønske: lys ved grillplads/udevask. 
 

Marianne – aktivitetsleder: På næste møde skal vi diskutere på hvilken måde 
Standerhejsningen skal holdes. 
 

Thomas – sejladsleder: Arbejder med J70-youngsters-projekt. 
Kontakter Lars Lys omkring fakturaer. 

 
Jan S – formand:  Gennemgik, hvad der skal huskes til 

forårsgeneralforsamlingen. Afventer ændring af 
forsamlingsforbudet.  

  
                       Dorte – sekretær: Der er bestilt frihavnsmærker 
 
Ad 5: Vi er begyndt at arbejde med ombygning af klubhus.  
  
Næste møder: 
 
Bestyrelsesmøde 18 marts kl 1900 
Forårsgeneralforsamling 23 marts kl 1900 ( afventer ændring af forsamlingsforbud ) 
Bestyrelsesmøde  7. april kl 1900 
Møde for nye medlemmer 8. april kl 1700 (afventer ændring af forsamlingsforbud ) 
Medhjælperfest 16. april kl 18.00 ( afventer ændring af forsamlingsforbud) 
 
  
 
Referent/DCA 
 


