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KOLOFON 
Lemvig Sejlklub www.lemvigsejlklub.dk  Postgiro: 118-2684 
Villemoesparken 4 Beliggenhed: Vinkelhagevej 10B

 
BESTYRELSE 
Kai Werner Hansen Formand  9781 0450 

Jens Peder Østergaard Kasserer   9788 9003 

Eva V. Abrahamsen Sekretær  9782 3173 

Knud Kristian Wrist Sejl.udv.  9281 0089 

Kurt Jeppesen Surfudv.   2173 2495 

Jens Peder Hilligsøe Jun.udv.  9781 0179 

REDAKTION: 
Irene Wrist  9781 0089 
iw216grace@hotmail.com  
  

ANNONCER 
Private: Gratis 
Øvrige: 1/1-side kr. 1.100 
For 1 år 1/2-side kr. 650 
=3-4 nr. 1/4-side kr. 375 
 1/8-side kr. 225 
Farvetillæg 1/1-side kr. 500 
Farvetillæg 1/2-side kr. 300 
(excl. Moms) 
Deadline 20. marts 2009 

 
 
UDVALG 
FORRETNINGSUDVALG 
Formand, kasserer, sekretær  
 
SEJLADSUDVALG 
Knud Kristian Wrist (formand)9781 0089 
Kristen V. Jepsen 9782 2854 
Niels Bækdal  9782 2190 
 
SURFUDVALG 
Kurt Jeppesen (formand) 2173 2495 
 
JUNIORUDVALG 
Jens Peder Hilligsøe(formand) 9781 
0179 
 
ARRANGEMENTSUDVALG 
Niels Kjærgaard (formand) 9781 1551 
Renata Kjærgaard 9781 1551 
Kirsten og P.E. Larsen 9782 2208 
Lone Zehngraff  9782 2190 
Niels Bækdal 9782 2190 
 

 
MARINAUDVALG 
Plads: Knud Kristan Wrist 97810 089 
Kai Werner Hansen 97810 450 
Gæstelejeopkræver: Henvendelse til klubben 
 

HALUDVALG 
Poul Erik Larsen (formand/traktor) 9782 
2208 
Gerhard Jûrgensen 9783 6433 
Kai Werner Hansen 9781 0450 
Knud Kristian Wrist 9781 0089 
Kristen V. Jepsen (traktorfører) 9782 2854 

 
SEJLERSKOLE 
Bjarne Stougaard 9782 1051 
 
KLUBMÅLER 
Knud Kristian Wrist 9781 0089 
 

SPRØJTEN- medlemsblad for Lemvig Sejlklub. Udkommer 4 X årligt. Oplag 
300 stk. Artikler, indlæg, annoncer m.m. indleveres til redaktøren iw216gra-
ce@hotmail.com 
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 ORIENTERING FOR MEDLEMMER 
 
Lemvig Sejlklub er stiftet den 15. juni 1922 
Medlem af Dansk Sejlunion under Dansk Idrætsforbund og er tilsluttet Limfjordskredsen 

KONTINGENT  Junior (0-18 år): kr. 395,-    Senior (18-65 år): kr. 580,- 
pr. 1/4-09 Ægtefælle, passiv (har ikke stemmeret), pensionist kr. 295,-  
 Henvendelse om medlemsskab til sekretæren 

KLUB- Depositum for nøgler kr. 60  
EFFEKTER Klubhus (K), klubhus + bådhal (B), surfskur + baderum (E), 
 optimistskur + baderum (J),  
 Klubstander til bagbord saling kr. 60, Klubstander, selvklæbende plast kr. 10,  
 Klubemblem, emalje til knaphul kr. 25, Klubemblem, stof  kr. 10,  
 Henvendelse om lån af nøgler og køb af effekter til sekretæren 

SPRØJTEN Medlemsblad, udkommer 3-4 gange årligt: januar, april , september, november 
KLUB- Om vinteren: hver søndag kl. 10-13 Sejlersnak i klubhuset  
ARRANGE- Om sommeren:  tirsdage   kl. 18.40 Kapsejlads for kølbåde 
MENTER   onsdage  kl. 18.30 Optimistsejlads, Surfsejlads                             

KLUBBÅDE Klubben råder over følgende fartøjer og materiel: 1 IF-kølbåd, 17 optimistjoller, 
 4 surfbrædder + trailer,  1 europajolle,1 laserjolle, 1 Limbo-jolle m/10 hK motor 
 1 Rudkøbing-jolle  m/10 hK motor, 1 Hobro-jolle m/dieselmotor, 1 606-kølbåd. 

KLUBHUSET Kan lejes 8. nov. - 23. apr. af medlemmer. Henvendelse til kassereren 
 Pr. døgn incl. service, excl. rengøring (kr. 300)  kr. 1.200,-  

MARINAEN Lemvig Marina ejes af Lemvig Kommune og administreres af  Sejlklubben  
Er med i  Havneplads fås ved henvendelse til marinaudvalgets pladsfordeler 
Frihavns- Afmelding af plads skal ske inden 1.  marts til marinaudvalgets pladsfordeler 
ordningen Pæleleje pr. sæson 1/4 - 15/11-2009 incl. moms:  
 2,5 m: kr. 2.431,00 3,0 m: kr. 2.917,50 
 3,5 m: kr. 3.403,75 4,0 m: kr. 3.890,00  5,0 m: kr. 4.862,50 
 Gæsteleje i 2009: 90 kr./døgn heraf 30 kr./døgn i miljøafgift (strøm, og bad).   

BÅDKRAN Medlemmer: (ikke passive) kr. 550,-  pr. år. 1/1 – 31/12 
 For medlemmer, der har betalt indskud  kr. 3000,- i 2005, nedskrives dette med 
 kr. 300,- pr. år, samtidig med, at der betales kr. 150,- pr. år 
 Enkeltløft: kr. 400,- (også for ikke-medlemmer). 

MASTEKRAN  max. 150 kg   Kun for  medlemmer 
PONTON    Kun for  medlemmer 
 
SLÆBESTED  kan gratis benyttes af alle 
 
BÅDHAL/ Der ydes én gang for alle et lån til sejlklubben på 900 kr. x max.(lgd.xbredde) 
 Herudover betales en årlig leje på  50 kr. pr. m2  Kun for medlemmer 
VINTEROPBEV. Der betales en årlig leje på 40 kr. pr. m2  Kun for medlemmer 
 Der betales en årlig leje på 60 kr. pr. m2  Ikke-medlemmer 
MAST / VOGN For både der ikke står i hal eller udenfor, 250 kr. pr. år. 
 Henvendelse om plads til haludvalgets formand.  

SURFSKUR/ Pris pr. bræt pr. sæson kr. 50,- 
SURFSTATIV Henvendelse til surfudvalgets formand Kun for medlemmer 

JOLLE- Joller kan gratis anbringes på jollestativet. Kun for medlemmer  
STATIVER  Henvendelse til juniorudvalgets formand 

HAVEAFFALD Haveaffald må fra den 1.3-23.6 henkastes på anvist plads 
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UDMELDTE 

Finn Christensen 
Claus Kjærgaard 
Jens Troldborg 
Christine Troldborg 
Rune Kallerup 
Camilla Troldborg 
Birthe Andreasen 
Daniel Nordild 
 
 
  

Traktorførere 

Bo Ravn 9782 3950 
Jens Peder Østergaard 9788 9003 
Kristen V. Jepsen  9782 2854 
Leif Wæver  9782 1810 
Niels Bækdal 9782 2190 
Poul Erik Larsen  9782 2208 
 

Kranførere 

Bent Sørensen 9782 1203 
Bent Thorhauge 9782 0007 
Finn Ruby 9788 7092 
Gerhard Jürgensen 9783 6433 
Jens Peder Østergaard 9788 9003 
Karsten Eriksen 2032 0416 
Knud Erik Mose 9782 0775 
Knud Kristian Wrist 9781 0089 
Kristen V. Jepsen 9782 2854 
Michael Riis 9782 3393 

 

NYE MEDLEMMER 

Charlotte K. Bundgaard 
John Jørgensen 
Ars Kjærgaarad 
Linne Marie Munk 
Tom K. Ludvigsen  

Velkommen 
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Formanden har ordet 

Medens disse linier skrives, har den 
første vintersne lagt sig over Lemvig 
og tanken om en jævn vind foran for 
tværs, ligger lidt fjernt. Men alligevel 
har jeg det sådan, at når vintersolhverv 
er passeret og vi dagligt lægger minut-
ter til de lyse timer, så begynder 
længslen efter at komme en tur på van-
det for alvor at krible i kroppen. Og så 
snart det bliver plusgrader, stiger in-
tensiteten hvor den kære båd skal tilses 
og vinterens projekter skal føres ud i 
livet. 
Den opmærksomme læser vil bemær-
ke, at disse linier skrives af den sam-
me, som ellers takkede af i foregående 
nummer af ”Sprøjten”. Som tiden nær-
mede sig generalforsamlingen i no-
vember stod det klart, at det ikke var 
muligt for bestyrelsen at finde et nyt 
emne til formandsposten. Vi kunne så 
vælge at lade det være op til general-
forsamlingen at finde en ny formand, 
men vi syntes ikke, at vi som bestyrel-
se kunne møde op uden at have et for-
slag til, hvorledes ledelsen skulle sam-
mensættes fremover.  Det gav en frugt-
bar diskussion i bestyrelsen om, at for-
manden måske ikke altid skulle føle 
ansvar for, at alle udvalg udfører det 
arbejde de har påtaget sig. 
Samtidigt glæder jeg mig over, at flere 
medlemmer i tiden op til generalfor-
samlingen tilkendegav, at de gerne 
ville give en hånd med at udføre en del 
af det praktiske arbejde i foreningen. 
Det lover godt for tiden fremover. 
Som en udløber af diskussionen i be-
styrelsen, har bestyrelsen bemyndiget 

mig til at nedsætte en række 
”arbejdsudvalg” efter behov, i stedet 
for at vi skal være ”handlingstunge” 
ved at afvente en diskussion i bestyrel-
sen om et eventuelt udvalg og derefter 
finde personer til at udføre de pågæl-
dende opgaver. Det må således i højere 
grad forventes, at jeg fungerer som 
”arbejdsgiver” i stedet for at jeg blot 
selv går ud og udfører arbejdet. Det 
håber jeg at I vil spille positivt med på! 
Således blev det til, at formanden blev 
genvalgt for en periode på 2 år. Ingen 
medlemmer skal være i tvivl om, at jeg 
fortsat vil have fuld fokus på, at Lem-
vig Sejlklub skal være en god og vel-
fungerende klub. 
Nok om formandsvalget ! 
På et evalueringsmøde i starten af de-
cember, var vi en flok kapsejlere sam-
let for at diskutere den forgangne sæ-
son. Vi kan glæde os over en pæn stor  
tilslutning til kapsejlads i Lemvig Sejl-
klub. Og selvom vi ikke er meget for at 
rose os selv her i Vestjylland, så tør vi 
godt konstatere, at vi har succes med 
kapsejlads. Men vi skal ikke hvile på 
laurbærrene. Vi skal sikre, at der også i 
fremtiden vil være tilgang af nye sejle-
re og at vi fortsat kan mønstre gaster til 
kapsejladserne. Derfor er jeg utrolig 
glad for, at Bent Kallerup, Finn Niko-
lajsen og Anders Meyer har sagt ja til 
at deltage i et medlemsudvalg og har 
påtaget sig opgaven med at udvikle 
idéer, der kan tiltrække nye medlem-
mer. 
Samme begejstring kan jeg desværre 
ikke mønstre omkring ungdoms-
arbejdet. I forrige nummer af 
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Handelsbanken 

Torvet 1 . Lemvig Tlf. 4456 2200Tlf. 4456 2200Tlf. 4456 2200Tlf. 4456 2200 

www.handelsbanken.dk 
lemvig@handelsbanken.dk 

 
ÅBNINGSTIDER: 

Mandag-Onsdag 9.30-16.00 
Torsdag 9.30-17.00 . Fredag 9.30-16.00 

Nyt Syn Torvet 3 7620 Lemvig tlf. 9782 1319 
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”Sprøjten” bragte jeg en efterlysning 
efter medlemmer, der ville ”give en 
hånd” med til ungdomsarbejdet, så vi 
igen kan opleve en blomstrende ung-
domsafdeling. Ikke én meldte sig, så 
jeg må konstatere, at vi kun har ét 
medlem der interesserer sig for ung-
domsarbejdet, nemlig formanden for 
juniorudvalget. Jeg synes det er for 
ringe, at man ikke engang vil melde 
sig til at tænke tanker og udvikle idéer 
til at tiltrække unge mennesker til 
klubben. Det er naturligvis ikke muligt 
at skubbe dette vigtige arbejde i gang 
ene mand. Det er jo ikke sådan, at de 
unge mennesker kommer af sig selv 
for at spørge, om de kan få lov til at 
sætte tingene i gang og benytte sig af 
de mange joller vi har til rådighed, 
uden at der er nogle voksne, der kan 
hjælpe og vejlede dem. Jeg har et håb 
om, at det vil være et af de vigtige dis-
kussionsemner i klubben i sæsonen 
2009 – med et frugtbart udbytte. 
I bestyrelsen diskuterer vi ofte idéer til 
socialt samvær i klubben og hvad vi 
kan gøre for at skabe et godt klima i 

Lemvig Sejlklub. Jeg synes, at vi har 
nogle gode tilbud igennem året. Ét af 
de arrangementer jeg glæder mig mest 
til i årets løb, er klubhusdagen, hvor vi 
udfører en række tiltrængte vedligehol-
delsesopgaver på klubhuset, søsætter 
skolebåden m.v. Også fordi det giver 
en god fornemmelse, at have ydet et 
bidrag til vedligeholdelsen af det mate-
riel, som vi nyder at bruge i resten af 
sæsonen. Vi må dog også sande, at det 
overvejende er de samme 30-40 styk-
ker der møder op til klubhusdagen, så 
mit fromme ønske for 2009 vil være, at 
der vil dukke ”nye ansigter” op til 
klubhusdagen, som sammen med de 
andre medlemmer vil gå i gang med 
opgaverne. Så kan vi jo også fordele 
arbejdet på flere hænder! Og vi har 
altså et hyggeligt samvær både under 
den gode og gratis morgenkaffe og 
senere frokost bagefter! 
 
Godt Nytår og på gensyn derude! 
 
Kai Werner 
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Få en hilsen fra  
SEKRETÆREN 

Vil du have en mail et par dage før 
et arrangement, så send din e-
mailadresse til sekretæren: 
eva_abrahamsen@hotmail.com. 
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GAMLE LEMVIG FILM 

Onsdag den 25. februar 2009 kl. 19.30 vises på opfordring 
gamle Lemvig film. 
 
Vi forventer mange kommentarer fra jer der kan huske langt 
tilbage. 

TAG MED TIL NORDKAP 

Onsdag den 28. januar 2009, kl. 19.30 vil Petrea og 
Gerhard fortælle om deres fantastiske sejltur til Nord-
kap. 

Sankt Hans Bål 

Igen i år skal vi have områdets flotteste Sankt Hans Bål! 
 
Fra den 1. marts 2009 er det igen tilladt at aflevere afklip fra 
haven på bålpladsen. 
 
 

KAPSEJLADSAFTEN 

Tirsdag den 3. marts 2009 kl. 19.30 præsenterer vi idéerne til 
den kommende sæson for aftenkapsejladser. 
 
Mød op og giv gerne DIN mening til kende. 
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EFTERLYSNING 
 
Der står stadig (pr. 01.01.09) 3 bådvogne 
ved siden af hallen. Det ene bådstativ 
minder faktisk meget om det stativ, som 
Johs. Thomsen efterlyser. På dette stativ 
står anført LM 28 Mama San. 
Ved du, hvem der ejer denne vogn, så må 
du gerne henvende dig til undertegnede. 
Vognen ser således ud: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der står yderligere 2 vogne langs hallen, 
som vi også mangler ejernavne på. Vog-
nene ser således ud. 
 
Hvis vognene stadig står der til foråret, vil 
de blive fjernet / solgt. 
 
Og husk: Der skal identifikaion på din 
vogn, hvis den skal opbevares på klub-
bens område! 
 
 
Apropos efterlysninger, så efterlyste vi en 
båd i sidste nummer af SPRØJTEN, og 
ejeren er fundet – så det kan altså lade sig 
gøre. 
 
Mvh / Knud Kristian Wrist / 9781 0089 



 

 

Foto Martin Skovgaard 

Foto Martin Skovgaard 
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TAKSTBLAD for opbevaring af både i sejlklubbens 
bådhal eller på udendørs areal. 
Gældende for 2008/2009: 

Leje af plads i bådhal: 
Der ydes én gang for alle et lån til sejlklubben pr. m2 

(bådens max.længde x max.bredde)   900,00 kr./m2 

 
Herudover betales en årlig arealleje til dækning af driften  50,00 kr,/m2 

 

Ved midlertidig leje af plads i bådhal  

(aftales for ét år ad gangen)      60,00 kr./m2 

 

Midlertidig leje af plads i sommerperioden for båd, der ikke 
er pladslejer i bådhallen       125,00 kr./uge 

 
Leje af plads på udenomsareal: 
Der betales en årlig arealleje til dækning af driften   40,00 kr./ m2 

For ikke-medlemmer betales en årlig arealleje   60,00 kr./ m2 

Gebyr for tilmelding til udendørsplads senere end 1. oktober  100,00 kr. 

 

Opbevaring af mast og bådvogn: 
For både, der står i hal eller på udenomsareal: Er indeholdt i areallejen 

For øvrige både        250,00 kr. pr. år 

Opbevaring af campingvogn: 
I sommerhalvåret        250,00 kr./år 
 
     Alle priser er inkl. moms. 
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LEMVIG BEDDING 
HAVNEN 34 
7620 LEMVIG 
TLF.: 2170 9002   
 
Alt i træ, glasfiber og maling   

 
Åben hverdage kl. 7.00-16.00 
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AKTIVITETSKALENDER 

 
Petrea og Gerhards tur til Nordkap  kl. 19:30 28. januar 2009 
 
Forretningsudvalgsmøde    kl. 19:30 17. februar 2009 
 
Gamle Lemvig Film    kl. 19:30 25. februar 2009 
 
Kapsejladsaften     kl. 19:30 3. marts 2009 
 
Bestyrelsesmøde     kl. 19:30 17. marts 2009 
 
Deadline SPRØJTEN      20. marts 2009 
 
Pølseplanlægning     kl. 10: 30 22. marts 2009 
 
Klubhusdag      kl. 09:00 25. april 2009 
 
      
 

 
HUSK KLUBHUSDAGEN DEN 

25.APRIL 
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Bestyrelsens Beretning 2008 
Lemvig Sejlklubs 86. generalforsamling den 26. november 2008. 

Sejlklubbens Medlemstal 
Vi kan sammenlagt notere en fremgang på 3 medlemmer til ialt 241 medlemmer 
af Lemvig Sejlklub i løbet af sæsonen 2008. Fordelingen på medlemskategorier 
ser således ud for de seneste år: 
 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelse /forretningsudvalg 
Bestyrelsen og forretningsudvalget har haft et år med det sædvanlige antal mø-
der, derudover har vi haft møde med udvalget for Teknik og Miljø i august. 

Surfudvalget 
Surfafdelingen har i den forgangne sæson fået kr. 15.000 i tilskud fra TORM/
Dansk Sejlunion som klubben har støttet op omkring ved at købe nyt grej, som vi 
fik leveret i foråret. Det er desværre ikke blevet brugt så meget som ønsket, men 
nu er klubbens grej ihvertfald blevet opgraderet, så det kan virke mere attraktivt 
for de aktive sejlere at komme ud at surfe. Af aktiviteter kan nævnes Hele Dan-
marks Surfdag, som traditionen tro blev afholdt Grundlovsdag og der var god 
tilslutning. Surf-afdelingen deltog endvidere i sommerskolen under Lemvig Ung-
domsskole i uge 26. Der er blevet afholdt klubaftener, men dem var der dog ikke 
særlig stor tilslutning til. Samarbejdet med Lemvig Ungdomsgaard fungerer fint, 
men det kaster ikke rigtigt nogle nye medlemmer af sig. 

Sejlerskolen 
Også i år har vi kunnet glæde os over, at sejlerskolen har været aktiv. Der har 
været 5 elever som har gennemført undervisningen i år. Det er blevet til mange 
hyggelige og lærerige aftensejladser, som oveni købet var tilsmilet af overvejen-
de godt sejlervejr. Desværre måtte den afsluttende tur til Thyborøn aflyses p.gr.a. 

Medlemstal 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

Seniorer 140 144 131 136 140 151 

Juniorer 6 4 11 23 20 26 
Ægtefæller 35 36 35 36 32 31 
Passive 22 24 27 27 24 25 
Pensionister 38 30 27 24 21 20 
Andre         1 1 
  241 238 231 246 238 254 
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kuling. Den har man aftalt at udsætte 
til foråret. Øvelsesbåden har fungeret 
nogenlunde tilfredsstillende – dog er 
der behov for forskellige forbedringer 
og almindeligt vedligehold. Det er me-
get glædeligt, at Erik Thygesen har 
tilbudt at tage sig af bådens ve og vel. 

Juniorudvalget 
Som jeg nævnte i sidste års beretning, 
måtte vi desværre opleve en kraftig 
tilbagegang i slutningen af 2006 og det 
blev derfor en udfordring at få antallet 
af juniorer op i et passende antal. Efter 
nogle initiativer i efteråret 2007, var 
der håb om at indsatsen kunne bære 
frugt i opstarten af sæsonen 2008. Men 
den interesse der havde været vist i 
efteråret 2007 var desværre forbigåen-
de, så Jens Peder havde i praksis ingen 
at støtte sig til i 2008. Det blev igen 
forsøgt med gratis prøvesejladser og 
opsøgende arbejde på skolerne, men 
uden resultat. Som jeg beskrev i det 
seneste nummer af ”Sprøjten”, er det 
utroligt svært at få igangsat en positiv 
spiral, når der stort set ingen juniorsej-
lere er at bygge på. Der er ingen med-
lemmer der har reageret på vores op-
fordring til at være med i en tænketank 
for juniorafdelingen. Det vil jeg gerne 
her opfordre kraftigt til at melde sig til. 
Det er jo ikke afgørende selv at have 
børn der har lyst til at sejle i vores jol-
ler. Det afgørende er, at være med til at 
udtænke tanker og idéer til at hverve 
medlemmer og forældre til juniorafde-
lingen. Så tøv ikke med at melde Jer 
hos Jens Peder Hilligsøe. 

Sejladsudvalget. 
Kapsejlads: 
Kapsejlads er en sport i fremgang i 
Lemvig Sejlklub. Mange sejladser er 
afviklet med over 20 deltagende både, 
og konkurrencen er så tæt, at Thorhau-
ge til tider har meget travlt ved tidta-
gerbordet. Sæsonen har været meget 
fin, uden de store problemer med af-
lysninger, hvorfor sejladserne er afvik-
let til de flestes tilfredsstillelse. 
Årets klubmestre blev: 
 
Bent Sørensen for både uden spiler, 
Jørgen Gyberg i klassen for de mindre 
både og Steen Jensen i klassen for stør-
re både. 
 
Fra kapsejlerne skal der dels lyde en 
tak til Bent Thorhauge for at styre sej-
ladserne og dels til pølsedamerne, for 
at hygger om os efter sejladserne, men 
ikke mindst til Sv. Åge for hjælpsom-
hed, når bøjerne skal lægges ud og ta-
ges ind. 
 
Tursejlads: 
Der er afholdt to fællesture. 
1. tur gik til Jegindø. Der var god til-
slutning, og vejret tillod at vi kunne 
sejle kapsejlads i Sjægte, som velvil-
ligt blev udlånt af folkene bag sjægte-
lauget på Jegindø. De låner os gerne 
deres sjægte og klubhus og de deltager 
også i vores hyggelige samvær. Der 
har udviklet sig en god tradition, som 
vi viderefører næste år. 
 

2. tur gik traditionen tro til Agger. Der 
var ikke så stor tilslutning som nor-
malt, men de der deltog havde en fin 
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weekend. Vi havde igen i år lånt ro-
klubbens klubhus, hvilket har gjort 
arrangementet endnu bedre. De traditi-
onelle traveture er populære, ikke un-
derligt, for naturen er fantastisk i Ag-
ger. 
 

Fællesturene må siges at være et godt 
aktiv for klubben, og det er rart at se, 
at der hvert år dukker nye deltagere op. 

Arrangementsudvalget 

Tirsdag d. 5. februar havde vi besøg af 
meteorolog Martin Ditlevsen, der kom 
med et indlæg om ”Vind og vejr for 
lystsejlere”. 
Onsdag d. 20. februar, havde vi besøg 
af Kamma og Mogens Termansen, der 
fortalte om deres ture til Skotland, 
hvor der blev givet indtryk af sejlads 
over Nordsøen og om sejlads gennem 
Caledonian Canal med mere. 
I marts havede vi 2 spændende aftener, 
hvor Finn Nikolajsen gav gode råd og 
tips om at få mest muligt fart i båden 
og d. 8. april fremlagde kapsejladsud-
valget et forslag om en ny løbsforde-
ling, hvor både tilmeldt uden spiler fik 
deres eget løb og resten blev opdelt i 
mellemstore både/klassebåde og store 
både. Det vil sige at vi fik 3 starter 
med 10 minutters mellemrum. Og såle-
des blev det. Det tror jeg der er stor 
tilfredshed med. Det gav nogle rime-
ligt tætte måltagninger. 
Der blev ikke nogen ”Åben Havn” i år, 
fordi Turistforeningen har droppet at 
afholde dette arrangement. Det bekla-
ger jeg, for det var en god indarbejdet 
aktivitet, hvor sejlere fra Lemvig Sejl-
klub plejer at bidrage med flagsmykke-

de både. 
Skt. Hans faldt i år på en mandag, så 
der var ikke helt så meget gang i festen 
bagefter, som de foregående 2 år, hvor 
den faldt h.h.v. fredag og lørdag. Vi 
havde den store glæde at have Vice-
borgmester Jørgen Nørby som årets 
båltaler. 
For en gangs skyld, havde vi et rigtigt 
smukt vejr, da standeren skulle nedta-
ges d. 25. november. De gule ærter 
som i år blev leveret udefra, havde ik-
ke samme høje standard som vi har 
været vant til de foregående år, men 
kvaliteten af brændevin og øl og vin 
kunne vi ikke udsætte noget på. En 
rigtig hyggelig afslutning på sejlsæso-
nen. 
 
Hvis I har nogle gode idéer til nye ar-
rangementer, så tøv ikke med at hen-
vende jer til arrangementsudvalget el-
ler bestyrelsen. 
 
Tak til de trofaste folk i arrangements-
udvalget, som består af Poul Erik, Kis-
ser, Lone, Niels B., Renate og Niels K 

Marinaudvalget 
Det har været et rimeligt år i marinaen, 
men der er dog udlejet lidt færre plad-
ser. Der har været udlejet 127 pladser i 
årets løb (mod 136 sidste år) og der er i 
skrivende stund 131 pladser lejet ud og 
dermed 26 ledige. 
 
Kranen har kørt fint det meste af tiden. 
Den var dog ude af funktion i en perio-
de omkring nytår, hvor vi måtte have 
reparatør på, ligesom den var ude af 
funktion i en lille uges tid her i oktober 
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måned, hvor Gerhard fik ordnet noget 
ved bremserne. Der er løbende kom-
met flere medlemmer af kranen, hvor 
vi nu er oppe på 86 medlemmer (mod 
81 sidste år). 
Og det er nu dejligt, at man kan tage 
sin båd op, når man har lyst til det. 
 
Mastekranen har fungeret fint, især 
efter at den blev forlænget, sådan at 
alle medlemmer nu kan benytte kra-
nen. 
Der blev i foråret – desværre først efter 
at bådene var kommet i vandet - ud-
skiftet et større antal pæle. Pælene står 
ikke specielt nøjagtigt, og et par plad-
ser er blevet smallere. Der var også lidt 
tumult omkring rust på bådene efter 
pæle-ramningen. Lemvig Havn, der 
var bygherre på pæleramningen, ville 
ikke gå ind i en diskussion. Heldigvis 
kunne rusten forholdsvis nemt fjernes 
med de rigtige midler. Men det er så-
dan set for dårligt, at man entrerer med 
et billigt firma, der for det første kom-
mer alt for sent i gang, for det andet 
sætter pælene noget forskudt i forhold 
til pælerækkerne, for det tredje ikke 
fjerner de gamle pæle, og for det fjerde 
så er det ”bare ærgerligt”, når der kom-
mer rust på alle bådene. 
 
Der blev også på klubhusdagen i for-
året monteret nye ”fri/optaget”-skilte 
med pladsnumre på alle broer. Det 
blev rigtig flot. Nu mangler vi bare den 
del, hvor man kan notere hvornår man 
kommer hjem. 
 
Igen i år havde vi et møde med kom-

munens tekniske udvalg, hvor der dog 
ikke kom de store ting frem. Man be-
klagede at der ikke var fundet penge til 
de lovede forbedringer af badefacilite-
terne og håbede, at de kunne findes i 
2009. 
 
"Havnepengekorpset" - de mange fri-
villige gæstelejeopkrævere har i år op-
krævet 27.000 kr. i gæsteleje mod 
36.000 sidste år. En af årsagerne kan 
være, at Lemvig Havn nu også er ble-
vet frihavn. Der er afholdt det sædvan-
lige ”feed-back”-møde, hvor admini-
strationspraksis blev drøftet. 

Haludvalget 
Der har igen i år været en lille ændring 
i antal udlejede kvadratmeter, idet nog-
le af hallens ”indbyggere” har købt 
større båd. 
Da hallen blev startet var der udlejet 
924,1 m2 og her i den kommende vin-
ter vil der være udlejet 958,2 m2, altså 
34,1 m2 mere end hallen var 
”beregnet” til. Det svarer faktisk til en 
pæn stor båd. 
Der står her medio november 11 både 
på venteliste til at komme ind i hallen. 
Det er fortsat vældigt populært at have 
sin mast liggende i masteskuret, men 
der opfordres til, at man læser opslage-
ne omkring hvordan man gør. 
Ellers må man sige, at hallen fungerer 
perfekt. 
 
Jo, man må sige, at vi med vor dejlige 
Marina, kranen, mastekranen og 
bådhallen har ualmindelige fine for-
hold her i klubben – og det til priser 
man vil kigge meget misundeligt på 
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ovre fra østdanmark. 

Sprøjten med mere 
Jeg vil også i år gerne opfordre til, at 
flere medlemmer bidrager til alsidighe-
den ved at indlevere indlæg til Irene. 
Vi har set flere gode tur-beskrivelser 
og dem ser vi fortsat gerne flere af. I 
skal ikke holde Jer tilbage i den tro, at 
vi oplever det samme når vi tager af-
sted. Det er altid spændende at høre 
om andres oplevelser. Herfra skal lyde 
en stor tak til Irene og Eva for det store 
arbejde med at redigere og udsende 
”Sprøjten”. 
Jeg vil også gerne takke Lokalavisen 
og Lemvig Folkeblad, fordi begge avi-
ser er flinke til at skrive om os og brin-
ge de indlæg vi sender til dem. 
Endelig vil jeg gerne sige tak til alle 
vores sponsorer, som med store og små 
bidrag gør det muligt at drive vores 
klub på det niveau vi gør. 

Klubhuset 
Klubhuset har fået meget opmærksom-
hed i år. På klubhusdagen kom vi et 
godt stykke videre med maling af øst-
siden og nordsiden, samt plankeværket 
mod vest. Men vi mangler at fuldende 
jolleskurene og toiletbygningen, så det 
satser vi på at få gjort på klubhusdagen 
i 2009. Det er sådan, at Lemvig Kom-
mune/Havnen betaler malingen mod at 
vi maler huset med skraldecontainerne 
og toiletbygningen mod nord. 
Derudover har vi bekostet nye vinduer 
i trappetårnet, idet de gamle trævindu-
er efterhånden var noget anløbent af 
tidens tand og iøvrigt var der vandska-
de ved flere af de små vinduer. Det er 

nu blevet erstattet af et helt nyt parti 
med plastikrammer og glasvævet er 
blevet repareret og malet på klubhus-
dagen. Det er Henning Møller og Jens 
Peder Østergaard der har stået for dette 
gode stykke arbejde og skulle andre 
have hjulpet til, skal de også have tak 
for det. Vi har den holdning i bestyrel-
sen, at klubhuset er vores vigtigste fæl-
les samlingspunkt, så det skal have 
hvad det har brug for. Vi har også kig-
get nærmere på taget på nordsiden, der 
i modsætning til taget mod syd, ikke er 
blevet eftergået siden huset blev byg-
get i 1976. Vi kunne se, at der var rev-
ner flere steder, med risiko for, at der 
kunne trænge vand ind.  
 
Derfor har vi besluttet her i efteråret, at 
der skal lægges ekstra tagpap på og 
ved samme lejlighed, at de sidste stern-
brædder af træ, udskiftes med eternit-
beklædning og at tagrenderne gås ef-
ter. 
 
Til slut vil jeg gerne rette en stor tak, 
til de mange medlemmer, der på den 
ene eller anden måde bidrager med en 
indsats for at gøre Lemvig Sejlklub til 
en god klub. Uden Jeres indsats ville 
der være mange ting, der ikke fungere-
de. 
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KAPSEJLADSAFTEN  
den 02.12.08 i sejlklubben 
 
Der var mødt repræsentanter fra 7-8 
kapsejlende både: 
Følgende emner omkring sidste sæson 
var fremme:  
Der er principielt modstand mod, at 
både uden spiler sejler i samme løb 
som både med spiler. 
Der bør være en bedre gastebørs, helst 
med personlig kontakt, sådan at der er 
én, der står for børsen. Ingen meldte 
sig. 
Der bør afspærres nedenunder i klub-
huset, således at alle sidder ovenpå. 
Der må gerne være en oplæsning af 
resultater, således vinderne bliver 
fremhævet. 
Evt. suppleret med video af starterne.  
Der savnes en person til at få dette sat i 
system og til at køre det hver tirsdag. 

Ingen meldte sig. 
Det bør fremgå, at passivt medlemskab 
også kan benyttes som gastemedlems-
skab. 
Man kunne arrangere en kapsejlads i 
foråret, hvor de rutinerede skippere 
gaster på de mindre rutineredes både. 
I lyset af singlehandsejladsernes suc-
ces blev doublehand-sejladser nævnt 
som en mulighed, altså med 2 personer 
ombord. Det vurderes dog, at det ikke 
vil være holdbart med 3 slags sejlad-
ser, da det jo i bund og grund er de 
samme både, der deltager i et hele, 
ligesom 2 mands-sejladser jo vil blive 
med spiler og det hele. 
Der blev nedsat et udvalg – under be-
styrelsen – til at se på muligheder for 
at få nye medlemmer dels som gaster 
men også som egentlige sejlere. Finn 
Nokilajsen, Bent Kallerup, Anders 
Meyer og Lars Bo (tror jeg nok) meld-
te sig til udvalget. 
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  Så er det tid for PØLSEPLANLÆGNING 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Søndag den 22. marts kl. 10.30 mødes vi i klubhuset og får 
planlagt vagterne for PØLSEDAMERNE, så kapsejlerne kan få 

lov at hygge sig efter kapsejladserne. 
Der vil være kaffe og rundstykker. 

KOM OG VÆR MED DET ER RIGTIG HYGGELIGT 

EFTERLYSNING 
Undertegnede Johs. Thomsen, har fået stjålet en bådvogn fra området ved klub-
bens bådhal. 
Tyveriet er sket umiddelbart efter, at vognene blev kørt ud af hallen her i efter-
året. 
Skulle nogen af Lemvig Sejlklubs medlemmer, eller andre, havde hørt/set eller 
på anden måde fået en viden om hvem der har taget/fjernet vognen, kan jeg 
kontaktes på tlf. 9833 5195. 
Selve vognen er formentlig en tidligere landbrugsvogn, hvorpå er påmonteret et 
galvaniseret bådstativ. 
På den venstre langsgående ramme af bådstativet er påmalet mit telefonnum-
mer – 9833 5195.  
Med hilsen 
Johs. Thomsen / C´est La Vie 
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