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KOLOFON 
Lemvig Sejlklub www.lemvigsejlklub.dk  Postgiro: 118-2684 
Villemoesparken 4 Beliggenhed: Vinkelhagevej 10B Telefon: 9782 2868 
7620  Lemvig Bådhal: Strandvejen 23 Bank: 7730 0002042898 

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 

Niels Kjærgaard  Arr.udv   9781 1551 

DEADLINE:  7. marts 2011 
 

REDAKTIO N: 
Irene Wrist  9781 0089 
irene@wrist.be 
 

ANNO NCER 
Private: Gratis 
Øvrige: excl. Moms: 
 Bagside kr. 1.500 
 1/1-side kr. 1.100 
For 1 år 1/2-side kr. 650 
=3 nr. 1/4-side kr. 375 
 1/8-side kr. 225 

UDVALG: 
FO RRETNINGSUDVALG 
Formand, kasserer, sekretær  
 

SEJLADSUDVALG 
Knud Kristian Wrist (fmd) 9781 0089 
Kristen V. Jepsen 9782 2854 
Niels Bækdal  9782 2190 
Motorbådsudvalg: 
Helge Andersen 
Vagn B. Pedersen 
Louis Sørensen 
 

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 
 

KLUBHUSUDVALG 
Bent Thorhauge (formand) 9782 0007 
Kai Werner Hansen 9781 0450 
Irene Wrist 9781 0089 
 

KLUBMÅLER 
Knud Kristian Wrist 9781 0089 

JUNIO RUDVALG 
Jens Peder Hilligsøe(fmd) 9781 0179 
 
MARINAUDVALG 
Plads: Knud Kristan Wrist 97810 089 
Gæstelejeopkræver: Se i skabet eller på hjem-
mesiden under Lemvig Marina / Gæstesejler / 
Vagthavende gæstelejeopkræver 
 

HALUDVALG 
Kristen V. Jepsen (formand) 9782 2854 
Gerhard Jûrgensen 9783 6433 
Knud Kristian Wrist 9781 0089 
Poul Erik Larsen 9782 2208 
 
SURFUDVALG 
Kurt Jeppesen (formand) 2173 2495 
 

SEJLERSKO LE 
Bjarne Stougaard 9782 1051 

SPRØJTEN- medlemsblad for Lemvig Sejlklub. Udkommer 3 x årligt.  
Oplag 300 stk. Artikler, indlæg, annoncer m.m. indleveres til redaktøren  
email: irene@wrist.be 
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 ORIENTERING FOR MEDLEMMER 
 
Lemvig Sej lklub er stiftet den 15. juni 1922 
Medlem af Dansk Sej lunion under Dansk Idrætsforbund og er tilsluttet Limfjordskredsen 

KONTINGENT  Junior (0-18 år): kr. 415,-    Senior (18-65 år): kr. 600,- 
pr. 1/4-10 Ægtefælle, passiv (har ikke stemmeret), pensionist kr. 315,-  
 Henvendelse om medlemsskab til sekretæren 
KLUB- Depositum for nøgler kr. 60  
EFFEKTER  (K), klubhus, baderum, (B) bådhal, klubhus, baderum ,  
 (E)  surfskur, klubhus, baderum, (J)  optimistskur, baderum.  
 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 gange årligt: januar, april og oktober 
KLUB- Om vinteren: hver søndag kl. 10-13  Sej lersnak i klubhuset   
ARRANGE- Om sommeren:  tirsdage   kl. 18.40  Kapsej lads for kølbåde 
MENTER   onsdage  kl. 18.30 Optimistsej lads, Surfsej lads                             
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 Rudkøb ing-jolle  m/10 hK motor, 1 Hobro-jolle m/dieselmotor, 1 606-kølbåd. 
KLUBHUSET  Kan lejes 8. nov. - 23. apr. af medlemmer til egne, private fester. 
 Henvendelse til kassereren 
 Pr. døgn incl. service, excl. rengøring (kr. 300)  kr. 1.200,-  
MARINAEN Lemvig Marina ejes af Lemvig Kommune og administreres af  Sej lklubben  
Er med i  Havneplads fås ved henvendelse til marinaudvalgets pladsfordeler 
Frihavns- Afmelding af plads ska l ske inden 1.  marts til marinaudvalgets pladsfordeler 
ordningen Pæleleje pr. sæson 1/4 - 15/11-2011 incl. moms:  
 2,5 m: kr. 2.528,13 3,0 m: kr. 3.033,75 
 3,5 m: kr. 3.539,38 4,0 m: kr. 4.045,00  4,5 m: kr. 4.550,63 
 Gæsteleje i 2011: 100 kr./døgn heraf 50 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) — Men kun for ly stbåde.  
MASTEKRAN max. 150 kg   Kun for  medlemmer 
PONTON    Kun for  medlemmer 
SLÆBESTED kan gratis beny ttes af alle 
BÅDHAL/ Der ydes én gang for alle et lån til sej lklubben på 900 kr. x max.(lgd.x bredde) 
 Herudover betales en årlig leje på  50 kr. pr. m 2  Kun for medlemmer 
VINTEROPBEV. Der betales en årlig leje på 37,50 kr. pr. m 2  Kun for medlemmer 
 Der betales en årlig leje på 70 kr. pr. m 2  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 
KAJAK-SKUR Pris pr. kajak pr. sæson kr. 150,-  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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Traktorførere 
Bo Ravn 9782 3950 
Jens Peder Østergaard 9788 9003 
Kristen V. Jepsen  9782 2854 
Niels Bækdal 9782 2190 
Poul Erik Larsen  9782 2208 
Gerhard Jürgensen 9783 6433 
 

Kranførere 
Bent Sørensen 9781 1203 
Bent Thorhauge 9782 0007 
Finn Ruby 9788 7092 
Gerhard Jürgensen 9783 6433 
Jens Peder Østergaard 9788 9003 
Karsten Eriksen 2032 0416 
Knud Kristian Wrist 9781 0089 
Kristen V. Jepsen 9782 2854 
Michael Riis 9782 3393 
Niels Lehmann Jensen 9782 1257 
Ole Mose Jeppesen 9782 1275 
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NYE MEDLEMMER 
Kristian H. Gregersen 
Klaus Gregersen 
Kaspar Nørgaard 
Preben Stigaard 
Jan Larsen 
Arne Nørgaard 
Mathilde Dyhrberg 
Julie Bang Nielsen 
Kristian Lund  
 

Udmeldte 
Kjeld Andreasen 
Finn Christensen 
Charly Clemmensen 
Kaj Egholm 
Birgitte Højen 
Lene Kristensen 
John Laugesen 
Erling Lindgren 
Mikkel Lindgren 
Kirstine Mikkelsen 
Allan Møller 
Helge Møller 
Jens Thorup 
Chr. Rokkjær 

OBS OBS OBS OBS OBS 

Hvis du bruger Homeban-
king eller går i Vestjysk 
Bank for at betale: 

HUSK MEDLEMSNUMMER 

Du er velkommen til at 
indsætte beløb på Klub-
bens konto i Vestjysk 
bank: 

Reg,nr. 7730 

Kontonr. 2042898 

HUSK MEDLEMSNUMMER 

ATHENE fortøjes i Tambohus lørdag 
den 28. august 2010 

Foto: KKW 
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Nyt Syn Torvet 3 7620 Lemvig tlf. 9782 1319 

Haglöfs 

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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Formanden har ordet: 
I skrivende stund er det årets korteste dag og det går igen mod lysere tider, men 
den første måned bliver det nu ikke til ret meget! Der var nok ikke mange der 
regnede med, at vi 2 vintre i træk skulle døje med sne og is i det omfang vi har 
oplevet. Vi må håbe vinteren bliver kortere end sidste år, for da oplevede vi et ret 
koldt forår. 
På generalforsamlingen havde jeg fornøjelsen at overrække prisen ”Årets Sejler” 
til Bent Munk Sørensen. Bent har i mange år udført et godt og konstruktivt arbej-
de i Lemvig Sejlklubs interesse og har i høj grad bidraget til, at der er pænt og 
ryddeligt i området uden at arbejdsindsatsen har været synligt for os andre. 
Efter beretningen var der en god spørgelyst og nogle konkrete forslag. Der var 
forslag om at montere en ekstra motor på kranen, til at  krøje bådene ind og ud-
over kajen i stedet for vores nuværende håndsving. Dem der har prøvet at krøje 
bådene i hård vind, véd hvordan det er at få forstuvet en finger, så der arbejdes 
videre med at få en motor installeret inden foråret. 
Der var forslag om at montere et højttaleranlæg, så beretningen bedre kunne hø-
res på de bagerste rækker ! Vi prøver nok lige med et løst (lånt) anlæg næste 
gang vi har generalforsamling. 
Og der var forslag fremme om, at oprette en ”forsikringsklub”, hvor man i fælles-
skabet tegner en ansvarsforsikring for medlemsbådene og opsparer en kasko-
dæknng i fællesskabet. Jeg har forsøgt at undersøge en sådan ordning nærmere. 
Og jeg har hørt om en ca. 10 år gammel forening som fungerer udmærket, men 
det er ikke noget der er arrangeret i sejlklubs-regi. Vi har drøftet forslaget i besty-
relsen og vi er enige om, at vi ikke ønsker at lave en ”forsikrings-afdeling”. Vi er 
meget betænkelige ved den finansielle risiko der er tilstede ved etablering af en 
sådan ”forsikringsklub”. Hvem skal afgøre sagerne – hvad nu hvis der går ild i 10 
både ovre i hallen o.s.v. 
Men derfor kan der jo godt være grobund for at en kreds af medlemmerne under-
søger nærmere, om der kan etableres en kollektiv ordning af en slags. 
Vores internetløsning med ”The Cloud” – som også Lemvig Feriecenter benytter 
sig af – blev diskuteret. Det er en betalingsordning, som kan bruges af gæstesej-
lere i Marina’en, hvor de logger sig på og betaler for et valgt t idsrum. Det er tråd-
løst bredbånd. Efter drøftelse af flere typer løsninger, har vi i bestyrelsen valgt en 
både-og løsning, idet vi har anskaffet en trådløs router i klubhuset, så de gæster 
der gerne vil have gratis internet, kan betjene sig i eller umiddelbart tæt på klub-
huset og de der foretrækker at sidde i deres både og komme på internettet, kan 
betale sig fra det. På denne måde håber vi at have fundet en god løsning der til-
fredsstiller alle. 
Arbejdet med opførelsen af bådhal 2 har været intensiveret i efteråret. Byggeud-
valget har fundet frem til en løsning, hvor der placeres en ny hal på 1.000 m² 
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nord for hal 1 og med en port der er ca. 0,5 meter højere end den nuværende i hal 
1 så vi kan håndtere flere store både fremover. 
En klar fordel ved hal 2 er, at vi får løst kapacitetsproblemet med master ved op-
førelse af et masteskur mere. Det nuværende masteskur er nærmest proppet til 
med master. Og vi får løst pladsproblemet med Sejlklubbens både, der nærmest 
blev ”proppet” ind i den nuværende hal, da byggeriet var færdigt. 
Der er nu kommet så meget konkret på plads – herunder omkring økonomien i 
hal 2 – at der indbydes til møde i Sejlklubbens lokaler d. 24. januar 2011, hvor 
alle der kunne være interesserede i en plads i en nyopført hal, er velkomne til at 
høre nærmere. 
Modellen er ligesom i hal 1, nemlig at man yder et rentefrit  lån til Sejlklubben 
udregnet efter det antal m² båd eller bådvogn fylder og betaler en årlig leje der 
dækker driftsudgifterne (vand, el, forsikring og lidt t il det løse). 
Og hér vover jeg at indgå et væddemål med samtlige bådejere i Lemvig Sejlklub: 
Enhver bådejer i Lemvig Marina, der kan påvise, at man kan have en billigere 
leje i en nyopført hal i træ, med tagpap og ovenlysvinduer og med nogle for-
eningskollegaer der står klar til at bruge deres fritid på at køre både ind og ud og 
tage initiativ til en vedligeholdelse af hallen med en årlig arbejdsdag, kan afhente 
1 stk. 100-krone seddel på adressen Villemoesparken 4, Lemvig. 

Godt Nytår og på gensyn derude!    Kai Werner 



11 

 

Referat fra FEEDBACK-aften tirsdag den 26. oktober 2010 
Dagsorden 
1. Banetyper 
2. Løbsinddeling 
3. Personligt handicap 
4. Vindstyrke  
5. Øvrige forhold 
     Der var mødt i alt  9 personer inkl. sejladsudvalget på 3 personer, og 6 både 
var repræsenteret. 
     Ad 1) I 2010-sæsonen har vi indført yderligere op-nedbaner på trekantbane-
typerne. Vi har i 2010 gennemført 3 op-nedbaner, hvor der er benyttet 1 af de 
nye! Men sejladsudvalgets holdning er, at når der er mulighed for det, vælges en 
op-nedbane. 
Ad 2) Løbsinddelingen i 2010 kørte som et forsøg, hvor starten for 2. løb var op-
delt i 2 med 5 min. imellem. 
     Hensigten med at op dele løbet i 2 starttidspunkter var, at undgå kaos på start-
linien med for mange både, men også det, at vinden ofte dør under en aftenkap-
sejlads, og at de små både ved en fælles start ligger længere tid i svag vind end de 
store. Vi har ganske tit  set, at vinden flover, når de første både er kommet i mål. 
Pludselig tager det meget lang tid at sejle den sidste sømil fra Gjeller krog til 
mållinien, og de forreste både vinder. 

     Det store spørgsmål er: Har den 2-delte start  givet sjove og spændende sejlad-
ser eller har den givet kedelige og ikke spændende sejladser, hvor det er afgjort 
på forhånd? 
     Det er der naturligvis delte meninger om, og der kom egentlig ikke meget nyt 
på bordet. 
Ad 3) Vi har nu sejlet efter Personligt Handicap siden 2003, altså 8 år. 

Fordele Ulemper 
Mindre både 

- Kan komme af 
sted uden at blive 
dækket af de store 
- Bliver ikke over-
halet af alle de sto-
re både, derfor me-
re fri vind 
- Får 5 min. mere 
inden vinden dør 
  

Større både 
- Kan komme af sted 
uden straks at skulle 
igennem læen af de 
mindre både, der oft e 
vil starte til luv 
- Skal måske ikke 
overhale alle de små 
både, derfor mere fri 
vind 

Mindre både 
- De mindste 
både kommer 
tl at sejle helt 
alene den sid-
ste del af ba-
nen 

Større både 
- De største både 
skal forbi de mindre 
både under sejladsen 
– men det skulle de 
måske under alle 
omstændigheder 
- Kan ikke dække de 
mindre både af 
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SØSÆTNING OG OPTAGNING 
På vores kørevej mellem bådhal/vinterplads og marinaen er der ved diget 

ved roklubben en lille kæde over vejen. Denne kæde skal være låst altid. Vi 

har fået klager og det var en klar aftale ved etableringen af vejen, som det 

også er anført i lokalplanens §5.2 for området, at rampen skal afspærres, når 

den ikke er i brug til skibstransporter.  
Udover almindelige trafikanter, der straks kører denne vej, når kæden er 

åben, har vi bemærket, at nogle af vore egne medlemmer også kører i bil ad 

denne vej.  
Det må man ikke og vi henstiller, at kæden fremover altid skal være låst. 

Undtagelsesvis kan man undlade at låse straks, hvis man kører over med 

båd/bådvogn og umiddelbart efter kører tilbage igen samt kortere perioder, 

hvor der bliver kørt flere båd/bådvogne over umiddelbart efter hinanden. 
Men husk, at generelt skal kæden være låst, og INGEN kører over i privatbil! 

Haludvalget 

Den enkelte har efterhånden fået sit handicap reguleret 
nogenlunde ind (her blev vist nogle kurver med både-
nes PH, som kan ses på klubbens hjemmeside). 
     Der var stemning blandt mødedeltagerne, at man 
skal fortsætte med at benytte Personligt Handicap. 
Ad 4) Der er også kommentarer omkring vindstyrken. 
Som det har fungeret i mange år aflyser vi, når klub-
bens vindmåler er over 10 m/sek. kl. 18, når banen læg-
ges. 
     Når grænsen er fastholdt på 10 m/s så skyldes det 
især, at når vinden er 10 m/s ved klubhuset, så er den 
som regel 12 m/s ude på Bredningen. 
     Der var fortalere for, at klubben anskaffer et nyt 
vindmålingsudstyr, der på en bedre måde midler vind-
styrken, ligesom givere skal placeres et bedre sted. 
Ad 5 
Det blev drøftet, at man gerne vil have flere sejladser, 
og at man sagtens kunne sejle 2 tirsdage mere i septem-
ber. Man kan måske anskaffe en projektør til at  lyse ud 
på vandet fra klubhuset/tidtageren. 
Sejladsudvalget lovede at se på mulighederne.  / KKW 

Standeren hales ned 
efteråret 2010. 
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Klargøring af båden 
I Lemvig Sejlklub vil nogle medlemmer gerne gøre det interessant at være med-
lem. Derfor har vi besluttet at lave endnu et arrangement, som skal foregå man-
dag den 27. januar 2011.  
Emnet er at gøre båden klar til vinteren og foråret. Et 
emne som vi tager op, for at så mange som muligt, 
hvis de selv vil, kan klare den opgave. 
Vi leder efter en person som ved alt  om motorvedli-
geholdelse samt sejl, kalecher og bådens skrog.  Fin-
der vi ikke ham eller hende, var film om emnet må-
ske også en mulighed. 
Det er endnu ikke fastlagt, hvordan det bliver, dog er det besluttet at arrangemen-
tet slutter af med et spil, hvor vi spiller en form for bankospil, om sponsorerede 
gaver, som vi regner med at få på plads snarest. 
Skulle der være medlemmer, som vil give en gave til spillet, 
er det meget velkomment. Eller hvis I kender en, som vil 
sponsorere en gave! 
Jo flere ting, der er at spille, om jo sjovere vil aftenen blive. 
Denne gang vil vi forsøge at give besked via mail få dage før 
arrangementet som skal afholdes d. 27/1 2011. kl. 19.30. 
Så har du ikke din mailadresse hos sekretæren, så send en 
mail t il eva-abrahamsen@hotmail.com  og bliv optaget på listen. 
Der kommer mange gode, brugbare informationer fra og om sejlklubben. 
T il sidst vil vi slutte af med at tro og håbe på at mange vil møde frem og støtte 
op om arrangementet. 
Går det godt denne gang med fremmødet, vil vi lave et arrangement igen til april. 
Mere herom i næste nummer af Sprøjten. 

Venlig hilsen Helge Andersen—Louis Sørensen—Vagn Pedersen 

Her lå en mast i efteråret—og i skri-
vende stund sidst i december ligger 
den der stadig. Og det er ikke den 
eneste mast, der ligger på græsarealet. 
Det er ikke tanken, at jeres master 
skal ligge foran klubhuset hele vinte-
ren. En alu-mast her heller ikke godt 
af at ligge med stålwirerne viklet 
rundt om—det giver korrosion! Få 
dem nu fjernet! 
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Referat fra Halbrugermøde d. 9. november 2010 
11 medlemmer inkl. udvalget var mødt op 
Følgende punkter blev drøftet: 
 
1. Kai Werner orienterede om status hal 2. 

2. Det fortsættes med den rutine der efterhånden er indarbejdet, hvor de både, 
der er kommet op i weekenden køres ind midt i ugen. 

3. Der er ingen faste pladser i hallen – og heller ikke udenfor hallen. 

4. Udkørsel af bådvogne fra hallen foretages omkring 1. oktober hvert år. 

5. Opklodsning af bådene må meget gerne fjernes lidt før man skal ud, især 
hvis man kan se, at båden indenfor er ved at være klar til at  komme ud. Det 
sparer arbejdet for ”flytterne”. 

6. Spær: Der indhentes et t ilbudsoverslag på overfladebehandling af spærrene – 
opdelt i flere faser. Andre former blev drøftet: Indpakning i træplader, ind-
pakning i fiberdug, men det aftaltes, at t ilbudsoverslag afventes i første om-
gang. Så må økonomien vurderes. 

7. Fejedag: Fremover vil den årlige rengøring og fejedag være den sidste ons-
dag i maj. 

8. Mastebukkene søges bragt over til mastekran medio april og kørt t ilbage til 
hallen på fejedagen. 

9. Bil i hallen: Det gøres ”lovligt” at pladslejere i bådhallen kan parkere bilen i 
hallen i sommerferien. Bilen skal dog parkeres inde i siden, så der ikke spær-
res for evt. udkørsel af vogne. 

10. Master: Placeringen af master i stativerne er meget bedre i år end tidligere, 
altså ros til medlemmerne. Det overvejes pt., hvordan vi får øget kapaciteten 
(afhænger af hal 2). 

11. El: Vi skal passe på strømforbruget. Der findes bimålere, hvis en enkelt skal 
benytte ekstra meget strøm. Man skal også være påpasselig med, hvor mange 
lamper, der tændes. Afbryderen til udendørsprojektøren flyttes, således den-
ne ikk bliver tændt ved et uheld/fejl og lyser i døgndrift . 

 
Det var vist det! 
 
KKW 
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AKTIVITETSKALENDER 

Forikringsaften 191 

Opførelse af Hal 2 ?? 24/1 

Klargøring af båden kl. 19.30 27/1 

Forretningsudv. møde kl. 19:30 8/2 

Bestyrelsesmøde kl. 19:30 1/3 

Deadline SPRØJTEN 7/3 

Gerhard & Petreas tur til Shetlandsøerne og Den Caledoniske Kanal 9/3 

Pølsedame planlægningsmøde 20/3 

Kapsejladsaften kl. 19:30 29/3 

Forretningsudv. møde kl. 19:30 5/4 

Bestyrelsesmøde kl. 19:30 16/5 

Forretningsudv. møde kl. 19:30 6/6 

Bestyrelsesmøde kl. 19:30 22/8 

Deadline SPRØJTEN 29/8 

Forretningsudv. møde kl. 19:30 19/9 

Bestyrelsesmøde kl. 19:30 25/10 

Bestyrelsesmøde kl. 19:30 22/11 

Deadline SPRØJTEN 29/11 

Generalforsamling kl. 19:30 30/11 
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Pølsedamemøde 

Søndag den 20. marts 2011 

kl. 10:30 

I klubhuset. 

Vi planlægger pølsevagterne 

til årets aftenkapsejlaser. 

Der er kaffe, the og rundstyk-

ker! Irene 

Opførelse af bådhal 2 ? Byggeudvalget er nu så langt fremme, at der 
kan fremlægges konkrete tal på opførelsen af 
en hal 2. 
Derfor indbyder vi alle interesserede til en snak 
og gennemgang af økonomien for hal 2 Mandag d. 24. Januar kl. 19.30  

i klubhuset. Herefter bliver der lejlighed til at  vurdere din endelige stillingtagen indtil 1. februar 2011, hvor vi håber at have et 
præcist overblik over t ilmeldingen til hal 2.  Med venlig hilsen 

Byggeudvalget 

Kapsejladsaften. 
Tirsdag den  29. marts 2011 kl. 19:30 i klubhuset: 
Kapsejladssæsonen 2011 - Præsentation af den  kommende sæson - Kapsejladskalenderen - Løbssammensætning - Andre emner 
Har du idéer eller emner, du gerne vil have drøftet denne 
aften, så send en mail til: 
den216grace@hotmail.com 

Forsikringsaften 

Onsdag den 19. januar 2011 

kl. 10:30 

I klubhuset. 

En forsikringsagent kom-

mer og informerer om båd-

forsikringer. Mød op og få 

svar på dine spørgsmål. 

Arrangementsudvalget 

Til Shetlandsøerne , gennem 
den Caledoniske Kanal, vest om England, over Holland og hjem! Onsdag den 9. marts 2011 kl. 19:30 i  

klubhuset 
Mød op og hør Gerhard og Petra for-
tælle og vise billeder fra deres tur 
sommeren 2010 i Ravage 37 Cruiser 
PERNILLE 

Arrangementsudvalget 

OPSLAGSTAVLEN 
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BÅDVOGN.  
Denne bådvogn står på 
arealet ved bådhallen. 
Kender du noget til den, 
så ring til Knud Kristian 
Wrist på 2469 0631. Hvis 
den stadig står der til for-
året, bliver den fjernet! 

HENSTILLING AF BÅDE 
Vi har bemærket, at der bl.a. står en 
båd på P-pladsen ved campingplad-
sen. 
Det er ikke tilladt at stille både rundt 
omkring på p-pladser og græsarealer 
m.v. Klubben har en vinterplads, og 
her kan alle både stå - medlemmer og 
ikke-medlemmer.  
Men man skal registreres, da det ikke 
er gratis at have båden stående. Klub-
bens udgifter til anlæg af plads, vej, 
dæmning m.v. skal dækkes ind. 

 

Nu er der ikke mange må-
neder til det er klubhusdag 
igen. 
Det bliver dejligt at komme 
på vandet—forhåbentlig får 
vi en god sommer igen i år. 
Og det kunne være dejligt 
med et rigtigt forår! Det er 
efterhånden flere år siden! 

Her ligger sneen tungt omkring klub-
huset. Også her ligger der en mast og 
flyder. Billedet er dog fra sidste vin-
ter, så forhåbentlig er det ikke den 
samme mast, som ligger der nu! 
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Foto: KKW 
    gracegracegracegrace m.fl. blev desværre fanget af isen i efteråret. Men den 9. december drev 
en del af isen ud af marinaen, så den 11. december lykkedes det sammen med 
Mamalou og Rikke Rask (Skipperbandet!!) at komme på land og i hal! 



23 

 

Bestyrelsens Beretning 2010 
Lemvig Sejlklubs 88. generalforsamling  
den 24. november 2010. 
 
Sejlklubbens Medlemstal 
Vi kan glæde os over, at vi de seneste 4 år har haft en stabil fremgang i medlems-
antallet og i 2010 er det samlede antal medlemmer steget med 5, således at vi nu 
er oppe på et samlet antal medlemmer på 261. Fordelingen på de enkelte katego-
rier fordeler sig således: 
 

Bestyrelse /forretningsudvalg 
     Bestyrelsen og forretningsudvalget har haft et år med det sædvanlige antal 
møder, derudover har vi haft møde med udvalget for Teknik og Miljø i sommers. 
Vi plejer at blive inviteret t il en snak om foråret, men måtte selv tage initiativ til 
et  møde, som først kom i stand i Juni. Vi fik lejlighed til at  sige tak for de flotte 
badefaciliteter og i lyset af dette, samt det forhold, at vi fik udskiftet ca. halvde-
len af pælene i Marina’en, var det jo lidt svært at komme frem med flere ønsker 
til renovering af Marina’en, men vi havde 3 punkter, nemlig det offentlig slæbe-
sted, hvor landgangsbroen blev helt  ødelagt af isen, samt udskiftning af de gamle 
blå lamper og forankring af køresporet henover græsarealet. Trods velvillig for-
ståelse fra politikerne, er der på nuværende tidspunkt ikke sket noget endnu på 
disse områder, trods flere opfølgninger overfor Teknisk Forvaltning. 
 

Surfudvalget 
     Vi kan glæde os over, at der fortsat er godt gang i Surfafdelingen. Det er igen 
lykkedes at få sponsorstøtte, nemlig fra Tuborgs Grønne Fond, som har skænket 
kr. 10.000 til køb af et Tabau Surfbrædt med tilhørende 7,5 m2 Gastraa sejl. Jeg 
véd ikke, om det er omsætningen i vores kabys der fremmer Kurt’s argumentati-
on for et sponsorat, men glædeligt er det i hvert fald, at det igen er lykkedes at 
t iltrække sponsorkroner til nyt grej. Det nye brædt er på 135 liter. Og her har jeg 
lært noget nyt i år fra Kurt, for størrelsen udtrykkes således i liter. De brædder vi 
t idligere har fået sponseret af Torm, er på 205 liter og dermed velegnet til begyn-

Ant. 
Medl. 

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 

Seniorer 142 146 140 144 131 136 140 151 169 158 171 187 
Juniorer 6 5 6 4 11 23 20 26 40 25 29 28 
Ægtef . 43 41 35 36 35 36 32 31 34 32 29 28 
Passive 22 25 22 24 27 27 24 25 24 22 18 17 
Pension. 47 39 38 30 27 24 21 20 23 20 15 16 
Æresmdl 1           1 1 2 3 3 3 
  261 256 241 238 231 246 238 254 292 260 265 282 
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dere. Og her har Kurt en god historie fra det virkelige liv. Da en ca. 11 årig dreng 
startede før sommerferien, var han nærmest vandskræk og syntes at det var rige-
ligt med et juniorbrædt, men her i efteråret har drengen og hans far nærmest væ-
ret de mest aktive og i stadig kamp om at få fat på det nye 135 liters brædt. Klub-
aftenerne er blevet afholdt mandag aften med god tilslutning fra både børn og 
voksne. Efter vintertiden er sat ind, holdes der kontakt mellem surferne via en 
SMS-kæde, som er blevet etableret t idligere på året. Hvis kontakten holdes ved, 
og vejret t illader det, sejles der igennem i løbet af vinteren. Også i år, har der væ-
ret et godt samarbejde med Lemvig Ungdomsgård, som ejer en del af det sur-
fudstyr, som vi bruger til undervisning og klubaftenerne. Under surfudvalget kan 
vi også nævne, at vi på klubhusdagen fik etableret et meget flot ”Kajak-Hotel”, 
ikke mindst efter et godt stykke arbejde fra Finn Andersen og Anne Marie Sand.  
På nuværende tidspunkt er der vist kun én plads ledig i containeren. Så Kajak-
sporten er i god fremgang i Lemvig Sejlklub.  
 

Sejlerskolen 
     Vi havde en lille tilbagegang i elevantallet i år, nemlig fra 13 til 10, men til 
gengæld var alle 10 elever aktive i hele sæsonen, så det er meget glædeligt at 
denne vigtige indgang til Lemvig Sejlklub, fortsat er aktiv. Det er glædeligt at 
Bjarne har opbakning fra andre medlemmer, der lægger båd til, så der stort set 
alle onsdage har været 3 både i gang i Sejlerskolen. Vi skal huske at eleverne er 
aktive sejlere i Lemvig Sejlklub, fordi vi har nogle medlemmer der gider stille op 
til sejlads onsdag efter onsdag. Det blev kun til få aflysninger i efteråret. Og tra-
ditionen tro, blev sæsonen afsluttet med en fællestur til Thyborøn, hvor der efter 
en god gang fælles spisning, blev sejlet hjem til Lemvig i buldermørke. Det blev 
en god afslutning på en sæson med mange hyggelige timer på vandet. 
 

Juniorudvalget 
     Det lykkedes i år at få etableret en opstart af jolleafdelingen i foråret og der 
var rimelig interesse i form af 10 unge potentielle sejlere. I år t ilbød Palle Rønn 
og søn at bidrage med instruktioner, men vi må også i år sige, at vejret drillede 
flere gange. Børnene skulle gerne føle sig trygge de første gange de er på vandet. 
Og der var stort frafald efter sommerferien, selvom annonceringen efter nye sej-
lere blev intensiveret både før og efter sommerferien. Jeg har før annonceret efter 
hjælpere til juniorafdelingen, men jeg vil gerne gøre det igen. Vi har brug for 
hjælpere til at  hjælpe med at rigge optimisterne klar til sejlads, så vi kan modtage 
nye optimister på en mere imødekommende måde, så jeg håber at der er nogle 
medlemmer, der har lyst t il at arbejde med unge mennesker og hjælpe dem i gang 
– også selvom man måske ikke længere selv har børn eller børnebørn der dyrker 
optimistsejlads. Så tøv ikke med at henvende Jer til Jens Peder Hilligsøe. 
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Sejladsudvalget 
Kapsejlads: 
     Kapsejlads er stadig en stor aktivitet i Lemvig Sejlklub. 19 både har deltaget i 
de afviklede aftenkapsejladser, hvor det gennemsnitlige antal har været på 15 
både med gennemsnitlig 60 sejlere på vandet. Konkurrencen er fortsat meget tæt, 
og der er spænding om resultaterne næsten hver gang. Igen har der været prøvet 
noget nyt, nemlig at 2. start  var delt  op i 2 dele – igen for at gøre sejladsen mere 
intens. 
     Der har på hver sejladsaften været stor aktivitet i klubhuset, hvor vi i igen i år 
har benyttet 1. salen, for at kunne være samlet. 
     Det var 4. sæson med singlehandsejladser, hvor der var 5 deltagere, og 2. sæ-
son med Two-Star-sejladser, hvor der var 3 deltagere – en lille tilbagegang i for-
hold til sidste år. 
     Sæsonen har heldigvis ikke budt på mange aflysninger - 2 aftenkapsejladser 
blev aflyst p.g.a. for meget vind. 
     Deltagerantallet falder imidlertid lige så stille, så vi må til at lægge hovederne 
i blød for at finde ud af, hvordan vi får nye deltagere. Grunden til det faldende 
antal er formentlig alderen, hvor den gennemsnitlige alder for skipperne er 57 år. 
     Sejladserne blev vundet af: 
Foråret (personligt handicap): Kai Werner Hansen for både uden spiler 
 Jørgen Gyberg for både med spiler 
JUBII-sejladsen blev vundet af: Knud Kristian Wrist 
Årets klubmestre blev: Bent Sørensen for både uden spiler 

Peder Kallerup og Knud Kristian Wrist delte pla-
ceringen for både med spiler 

Singlehand og two-star: Knud Kristian Wrist vandt singlehand 
Peder Kallerup vandt two-starsejladserne 

Afslutteren blev vundet af: Ole Mose Jeppesen 
     Afslutteren blev i øvrigt rundet af med, at mange af deltagerne mødtes om 
aftenen til en improviseret sejlerfest med grillet mad. 
     En arbejdsgruppe forsøgte umiddelbart før sommerferien at arrangere en Off-
shore kapsejlads på Nissum Bredning, hvor andre klubber var inviteret, men der 
var ikke tilmeldinger nok, og sejladsen blev aflyst. Men idéen var god og kunne 
byde på en helt  anden type sejlads, end de andre ”Limfjords-sejladser” og derfor 
kan vi kun opfordre til at  forsøge igen – evt. med en lidt større tidshorisont, så de 
andre Limfjords-sejlere kan indregne sejladsen i deres kalendere. 
     I foråret holdt udvalget en aften, hvor medlemmerne kunne øse ud af egne 
erfaringer med gode ankerpladser, havne o.s.v. ligesom den sædvanlige aften om 
sommerens sejladser blev afholdt. Fornylig blev der holdt feedback-møde om 
sommerens sejladser. Udvalget har endvidere klargjort og udlagt anker- og kap-
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sejladsbøjer, ligesom bøjerne er taget op og rengjort. 
Apropos bøjer, så vil vi gerne appellere til, at  man kun benytter de 2 DS-bøjer til 
at  ankre ved, da de andre ikke har tyngde nok i ankeret og derfor flytter sig. 
     Fra kapsejlerne skal der lyde en tak 
dels til Bent Thorhauge for at sidde og notere tider ned tirsdag efter tirsdag, dels 
til pølsedamerne, for at hygge om os efter sejladserne, og dels til Svend Aagefor 
hjælpsomhed, når bøjerne skal lægges ud og tages ind. 
Tursejlads: 
     Der er igen afholdt to fællesture. 
     Jegindø-turen i juni var rimelig besøgt med 7 både. Vejret t illod heldigvis, at 
vi om søndagen kunne sejle kapsejlads i sjægte, som velvilligt blev udlånt af fol-
kene bag sjægtelauget på Jegindø. De låner os gerne deres sjægte og klubhus og 
de deltager også i vort hyggelige samvær. Der har udviklet sig en god tradition, 
som vi fortsætter. 
     Agger-turen i august var godt besøgt, og vejret var også rimeligt lørdag-søndag 
– modsat alle de andre weekender i august. Der var 11 både på besøg, og det skal 
siges, at det regnede rigtig meget om fredagen. Vi havde igen lånt roklubbens 
klubhus, hvilket gør turen endnu bedre. 
     Vi vil også herfra gerne rose folkene bag årets såkaldte ”herre-tur” der foregår 
i week-enden en uge før efterårsferien. Der er taget gode initiativer med omde-
ling af invitationer. Og i år var vejret helt fantastisk med solskin og rimelig vind. 
     Fællesturene er et godt aktiv for klubben, og de bakkes fortsat op af medlem-
merne, men der kan sagtens være flere. 
 

Motorbådssejlads: 
     Som noget nyt i den forgangne vintersæson, tog motorbådsudvalget initiativ 
til en aften i april med besøg af motormand Kennet Villadsen og grej-leverandør 
Brian Lindgren fra Jysk Fritid. Jeg var selv tilstede og der var rigtigt mange 
spændende ting at pille ved. Men det var skuffende, at der ikke var flere medlem-
mer, der bakkede op om arrangementet. Der var disket op med gratis adgang, 
kaffe og hjemmebagt kage. Men desværre var det kun få medlemmer der mødte 
op. Og til Helge, Louis og Vagn kan jeg kun sige: Prøv igen, initiativet var alleti-
ders. Og derfor er jeg glad for, at de 3 medlemmer har taget et initiativ til et  nyt 
arrangement d. 27. januar 2011, der omhandler ”Klargøring af båden” som jo er 
meget aktuelt for alle. 
 

Arrangementsudvalget 
     Årets klubhusdag d. 23. april bød heldigvis igen på godt vejr, og der var re-
kordtilslutning med noget over 40 medlemmer som gav en hånd med til årets 
projekter. Vi fik monteret vores sponsorgave fra TRYG-fonden i form af nye red-
ningsstationer ved hver bro, t illige med nye informationstavler og der blev indret-
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tet  en ny container til opbevaring af Kajakker. Derudover var der sædvandelige 
hovedrengøring af klubhuset og mange andre projekter til vedligeholdelse af 
klubhuset. Jeg vil i den forbindelse gerne nævne, at jeg ofte møder sejlere i andre 
havne, der roser vores klubhus som både hyggeligt og velvedligeholdt. Det er 
medlemmernes fortjeneste, at vi kan oppebære dette høje niveau. Da Lemvig 
Sejlklub er vært ved gratis mad og drikke på klubhusdagen, er det måske årsagen 
til, at  ”Kabyssen” i år ikke har givet overskud. Men hvis et stort fremmøde på 
klubhusdagen er årsag til dette, er det jo ikke så ringe endda. 
     Og på klubhusdagen kunne vi glæde os over, at vi fra Vestjysk Bank fik over-
bragt skulpturen ”På farten” lavet af Erik Smed. 
     Og vi må også sige, at vi var heldige med vejret ved årets Skt. Hans arrange-
ment. Som sædvanligt t iltrak vores store bål, rigtigt mange mennesker og klubhu-
set var som sædvanligt fyldt med forventningsfulde mennesker, der blev godt 
bespist takket være vores 3 ”grill-kokke” Aksel, Kim og Karsten. 
     Afriggerfesten d. 6. november betød fuldt hus i stueetagen i klubhuset og 
stemningen var i hvert fald i topklasse, selvom det jo er den aften, hvor vi 
”pakker sæsonen ned”. Vi havde i år fundet en ny leverandør af gule ærter med 
tilbehør og bedømt efter udsagnene fra specialisterne, var det vist ikke sidste 
gang, at vi fik gule ærter dérfra. 
     T ilbage i år, har vi så vores gode Gløgg-aften d. 8. december hvor jeg håber at 
der kommer mange medlemmer for at ønske hinanden en god Jul, med tak for i 
år. De kommende arrangementer bliver naturligvis præsenteret i ”Sprøjten”, men 
jeg vil også opfordre til at  holde øje med hjemmesiden www.lemvigsejlklub.dk 
hvor de kommende arrangementer præsenteres løbende. 
     Hvis I har nogle gode idéer til nye arrangementer, så tøv ikke med at henven-
de Jer til arrangementsudvalget eller bestyrelsen. Fra arrangementsudvalget, vil 
jeg gerne overrække en stor tak til alle der har hjulpet til ved de forskellige arran-
gementer i årets løb. 
 

Andre tiltag 
     De seneste 2 år har vi haft en god aftale med Lemvig-Thyborøn Turistfor-
ening, hvor vi imod betaling af kr. 2.000 + moms for en sæson, kunne overnatte i 
Thyborøn Inderhavn for en miljøafgift  på kr. 30,00. I foråret modtog vi en skri-
velse fra Turistforeningen om, at man for sæsonen 2010 agtede at hæve éngangs-
betalingen til kr. 5.000 + moms. Dette har vi i bestyrelsen ikke fundet forsvarligt 
at gå med til. Det er rigtigt mange penge for, at en begrænset andel af medlem-
mer i Lemvig Sejlklub, kunne opnå en rabat ved overnatninger i Thyborøn Inder-
havn. Men det ærgrer os, at vi på den måde måtte vinke farvel til et  godt og lokalt 
samarbejde med Turistforeningen. 
     Vi glæder os over, at min lille ”opsang” i foråret om at fjerne sin bådvogn ef-
ter søsætning, har haft god effekt. I forhold til t idligere år, blev der ryddet pænt 
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op i foråret. Nu mangler vi bare, at bådene bliver kørt væk, efter ilandsætning om 
efteråret, så området fremtræder pænt og ryddeligt – også i efterårssæsonen. 
     Jeg vil også gerne fremhæve vores hjemmeside, hvor der nu er tilføjet en 
hjemmeside der hedder www.lemvigsejlklub.com som et underlink til vores al-
mindelige hjemmeside. Her kan gemmes billeder og alt  muligt andet. Der er lagt 
en masse presseklip m.v. ind på siden, så vi har en slags scrapbog online. Og det 
nyeste tiltag er, at t idligere udgaver af ”Sprøjten” ligger på hjemmesiden. 
 

Marinaudvalget 
     På trods af en finanskrise, der kunne ramme fritidslivet, har det har været et 
godt år for marinaen, og for første gang måtte vi melde fuldt hus og der er udar-
bejdet en venteliste. Der har været udlejet 150 pladser i årets løb (mod 142 sidste 
år). I skrivende stund er alle pladser lejet ud til næste år, hvor der altså er en ven-
teliste. 
     Kranen har kørt nogenlunde i år og der er ikke ofret så mange penge på den. 
Antallet af medlemmer af kranen er uforandret på 98, hvilket er en flot andel af 
bådenes samlede antal. 
     Mastekranen har fungeret fornuftigt, men vi skal nok have anskaffet en sjæk-
kel til fastgørelse af tovet. Bemærk i øvrigt, at der er en vejledning i brug af ma-
stekranen på hjemmesiden – også med master med 2 salinger! Her findes der og-
så en vejledning i brug af den store kran. 
     Året startede med snestorm og isvinter og der skulle faktisk være udskiftet 
nogle få pæle umiddelbart efter nytår. Dette blev dog udsat og da isen var for-
svundet var halvdelen af pælene rykket op af isen. Disse pæle blev udskiftet 
umiddelbart før bådene skulle i vandet. Omkring tilsanding i havnehullet, enkelte 
pladser med problemer med vanddybden og dybden langs honnørkajen kan vi 
fortælle, at dette er blevet oprenset, som det hedder, her efter at mange af bådene 
er kommet op, så det skulle meget gerne fungere til næste år. 
     Der er afholdt det årlige møde med teknisk udvalg, der er rimeligt positive om 
marinaen. Her i foråret blev de 4 nye familierum til gæstesejlerne indviet og det 
er blevet rigtig godt, noget vi godt kan være stolte af! 
     Der er efterhånden opstået en vis anarki omkring kørsel og parkering på græs-
arealet, dels med bådvogne, men så sandelig også med personbiler. Vi har fået 
lovning fra Lemvig Kommunes Vejvæsen om at etablere en fast kørevej hen over 
græsplænen til kørsel med bådvogne, og vi er nok nødt til at reetablere spærrin-
gerne således, at man ikke umiddelbart kan køre ind på græsset. Når man skal 
køre på den nye vej skal man altså ud og flytte en spærring. Vi håber, at det kom-
mer til at fungere og at græsset igen kommer til at  gro og se pænt ud – der har 
også været problemer med mere støv på bådene, som måske kommer fra den bare 
jord, der ikke rigtig når at gro til. Så må I til gengæld parkere lidt længere væk og 
bruge benene det sidste stykke. 
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     "Havnepengekorpset" - de mange frivillige gæstelejeopkrævere har i år op-
krævet godt 32.000 kr. i gæsteleje mod 30.000 sidste år. Herfra skal lyde en stor 
tak til de mange der påtager sig, at tage en uges vagt som havnefoged. Der er her 
for nylig afholdt et feedback-møde med opkræverne, så man kan få de mange 
erfaringer og gode idéer frem til alles bekendtskab. 
 

Haludvalget 
     Der har igen i år været en lille ændring i antal udlejede kvadratmeter, idet en 
båd er gået ud af hallen og en ny og noget større båd er kommet ind. Da hallen 
blev taget i brug i 2004 var der udlejet 924,1 m2 og her i den kommende vinter 
vil der være udlejet 1039,2 m2 – altså 12,5% mere. Der begynder således at være 
lidt trangt. 
     Der står p.t . 14 både på venteliste til at komme ind i hallen. 
     Der har siden sidste år været en arbejdsgruppe i gang med at undersøge mulig-
hederne for at etablere en bådhal 2. Der har været indhentet t ilbud fra flere for-
skellige entreprenører i løbet af sæsonen, og jeg forventer at vi hører mere nyt fra 
byggeudvalget i løbet af vintersæsonen. Jeg vil gerne her nævne, at der er fuld 
opbakning i bestyrelsen til byggeudvalget i forsøget på, at udbygge opbevarings-
faciliteterne for medlemmerne i Lemvig Sejlklub.  
     Det er meget populært at have sin mast liggende i masteskuret, og der er pt. 
ikke plads til flere master i skuret. Der opfordres til, at  man læser opslagene om-
kring hvordan man gør. Som noget nyt skal man have et nummer på mast, vogn 
og grej. 
     Afhængig af hal 2, overvejer vi, hvordan kapaciteten kan øges, så alle, der har 
lyst, kan få sin mast ind. 
     Udvalget har i årets løb kørt alle bådene ud, der er afholdt en oprydnings-, 
rengørings- og ”køre vogne ind”-dag i foråret. Herudover har traktorførerne kørt 
både ind de sidste mange uger, idet optagningen efterhånden strækker sig over 
ganske mange uger – og dermed mange timer. Man overvejer at stramme lidt op 
på denne lange tidsperiode. Men herfra skal lyde en tak for det store arbejde der 
er lagt for dagen for at få tingene til at fungere godt. 
 

Sprøjten m.m. 
     Der er heldigvis fortsat stof til bladet, der jo nu kun kommer 3 gange årligt, og 
vi mener i bestyrelsen, at det stadig er et must for os at have et klubblad. Kvalite-
ten er blevet endnu bedre med fuld farvetryk, og som noget nyt kan man nu også 
finde bladet på hjemmesiden – hvis man ikke lige kan finde den trykte udgave. 
Det vil fremover blive sådan, at det sidste nye nummer ikke kan findes på hjem-
mesiden, før det næste nummer kommer – der skal være lidt fordele ved at være 
medlem! 
     Uanset moderne og gode ting som e-mails og hjemmeside, så anser vi  
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”Sprøjten” som det vigtigste kommunikationsmiddel imellem medlemmerne og 
vi håber, at ”Sprøjten” må leve i mange år endnu. Omvendt, så vil vi også opfor-
dre til, at  man afleverer sin email-adresse til sekretæren, idet man så kan få en 
lille reminder hver gang der er et arrangement i klubben. 
     Jeg vil igen opfordre til, at  endnu flere medlemmer bidrager til alsidigheden 
ved at indlevere indlæg til Irene, vores redactrice. Vi har set flere gode tur-
beskrivelser og dem ser vi fortsat gerne flere af, så I skal ikke holde Jer tilbage i 
den tro, at vi andre oplever det samme, når vi tager af sted. Det er altid spænden-
de at høre om andres oplevelser. 
     Jeg vil også gerne takke Lokalavisen og Lemvig Folkeblad, fordi begge aviser 
er flinke til at skrive om os og bringe de indlæg vi sender til dem. 
     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 fungerede. 
  

På bestyrelsens vegne Kai Werner Hansen 



31 

 

Foto: KKW 
Grace og Havfruen i Tambohus. Om godt 4 måneder kan vi komme af sted igen! 

Vi glæder os til noget sådant igen!!! 
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Returadresse 
Lemv ig Sej lklub 
Eva Abrahamsen 
Bakkedraget 12 
7620  Lemv ig 


