
   SEJLKLUBBEN LIMFJORDEN 

 
Referat af bestyrelsesmøde nr 9 
Dato: 16. august 2022 kl 19.00  
Næste møde: 13. september 2022 kl 19.00  
 
Dagsorden: 1: godkendelse af referat 
 2: indkommen post 
 3: ANF/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  

 

  

Inden mødet var der budgetopfølgning v/Lars Vinther – der var små kommentarer, men det ser 
godt ud. 
 
Ad 1: Referatet godkendt. Fremover bliver det offentliggjort en uge efter fremsendelse 
 
Ad 2: Post fordelt   
 
Ad 3: ANF:   Intet 
    

VBH: Træstativer til både bliver udfaset. Fra efterår 2023 kan både ikke stå i 
et træstativ. 

 Parkering foran masteskuret er ikke tilladt. Der bestilles havefirma til at 
levere og installere kampesten. 

 Døren til klubhuset skal smækkes efter kl 21 – der er forsvundet 
effekter fra klubhuset denne sommer. 

 
SKH:                Sejlerstuen indvies 8. september kl 17. 

Den skal også have et navn. Har du et godt bud, send det til 
mail@sejlklubbenlimfjorden.dk 
 
Der kommer en oversigtstavle i Skudehavnen ved Nørrebro/action JS. 
  

 
Ad 4:              Knud – kasserer: Intet  
 

Mogens – fartøjsinspektør: Skuret ved Christianshåb trænger til nyt tag. 



Om kort tid vil bådejere blive tilbudt at leje et stabelstativ. 
 
HUSK: Alle stativer ( undtagen stabelstativer) skal mærkes med tydeligt 
navn/medlemsnummer – ellers kan de blive fjernet uden ansvar 

   
Linda – husinspektør: Projektor bliver klar til 19. september hvor duelighedskursus 
starter. 

 
Marianne – aktivitetsleder: Husk grillfesten den 26/8. Undersøger en motor- og el-
aften. 
Der bliver duelighedskursus igen denne vinter – start 19/9. 
 
Thomas – sejladsleder:  
Vi havde et J70/youngsters-hold til 2. divisionsstævne i Sejlsportsligaen 
i weekenden. De blev nr 4 ud af 27 hold – tillykke. 
Næste weekend deltager samme hold i 1. division på Wild Card – good luck 
 
Jan S – formand: Intet  
 

                       Dorte – sekretær: Intet 
Ad 5: Intet  
  
Næste møder: 
Fælles grill 26. august    kl 1700 
Bestyrelsesmøde 13. september kl 1900 
Bestyrelsesmøde 11. oktober      kl 1900 
Generalforsamling 13. oktober      kl 1900 
Bestyrelsesmøde   8. november  kl 1900 
 
Referent/DCA  
 


