21. april 2022
Referat fra udvidet bestyrelse i Struer Sejlklub
Deltagere: Niels Sohn Skive Sejlklub, Søren Christiansen Struer Sejlklub, Knud Kristian Wrist Lemvig Sejlklub,
Lisbeth Rejsenhus Virksund Sejlklub, Bo Bjerrum Nibe Sejlklub, Jan Stage Sejlklubben Limfjorden og Jens
Kofoed Virksund Sejlklub. Søren Rigborg Skive Sejlklub havde meldt afbud.

1. Indledning
Niels Sohn bød velkommen.
Han fortalte kort om formålet med mødet og ønsket om at inddrage udvalg i arbejdet og drøftelserne.
Der var ikke ændringer til den udsendte dagsorden.

2. Orientering om Struer Sejlklub
Formand Bo Bjerre Dam stillede velvilligt op og orienterede om Struer Sejlklubs vilkår og aktiviteter.
Klubben råder p.t. over ca. 325 medlemmer. Klubben har desværre haft medlemstilbagegang siden Covid19 indtraf for to år siden. Klubben vil arbejde ihærdigt for at øge medlemstilgangen igen.
Klubben har p.t. 25 ungdomssejlere. De benytter også J80 til kapsejlads, praktisk sejlads og pigesejlads mv.
Klubbens sejlerskole står for praktisk sejlads, speedbådsundervisning og duelighedsundervisning.
Klubben har de senere år stået for både VM og DM for H-både og skal igen i år afholde DM og NM for Hbåde. Klubben bruger mange frivillige ressourcer til disse arrangementer, men arrangementerne er også
meget givende for klubbens fællesskab.
Turudvalg arrangerer i år ture til hhv. Lemvig og Glyngøre i 2022. Der er ofte 20 - 30 sejlbåde og motorbåde
med til disse arrangementer.
Bo fortalte til sidst om klubbens projekt om at modernisere, ombygge og udbygge klubhuset, der vil give
klubben bedre vilkår på land.
Tak for orienteringen.

3. Orientering om status vedr. hjemmeside og facebook side
Jørgen Jepsen informerede om status vedrørende ny hjemmeside og facebook side. Der er p.t. købt
domænenavn for Limfjordens Sejlsport og købt webhotel hos DK-hostmaster. Siderne er oppe og køre og
kan ses på www.limfjordenssejlsport.dk og www.facebook.com/limfjordenssejlsport

Der oprettes menu og forside, hvor Limfjordens Sejlsports aktiviteter nemt kan findes. Der skal endvidere
laves administrativ side, hvor dagsordener, referater og vedtægter mv. kan findes. Der skal ligeledes være
oversigt over kontakter til bestyrelse og udvalg.
Det blev besluttet, at Jens Kofoed laver beskrivelse til forsiden (er sendt til Jørgen Jepsen) og at de enkelte
udvalg får separat side, hvor de kan skrive om det enkeltes udvalgs aktiviteter. Hvert udvalg udfærdiger
beskrivelse. Der oprettes også en kalenderlignende funktion, hvor alle aktiviteter kan ses og læses.
Det blev aftalt, at Jørgen Jepsen i løbet af en til to uger færdiggør opsætning af ny hjemmeside mv. Indtil
videre sendes beskrivende indhold og billeder til Jørgen Jepsen, som derefter vil indlægge disse ting på
hjemmesiden.
Det blev besluttet at følge Struer Sejlklubs eksempel for hjemmeside. Hjemmesidetemaet koster 100 dollar,
som blot er et engangsbeløb. Det blev besluttet at købe temaet.
Jens Kofoed fordeler snarest medlemsliste til bestyrelse, udvalg og Jørgen Jepsen (er sket).

4. Orientering om afholdte aktiviteter i sejlklubber i Limfjorden .
Niels Sohn indledte med kort at fortælle om det afholdte pigesejlads arrangement i Virksund Sejlklub, om
regelaften i Lemvig Sejlklub og om banelæggerkursus i Lemvig Sejlklub. Der var positive tilbagemelding fra
alle tre aktiviteter.
Det blev på mødet besluttet at arrangere ny regelaften torsdag den 16. marts 2022 i Virksund Sejlklub.
Generalforsamling afholdes en hverdag i starten af marts 2023.
Bo Bjerrum spurgte til interessen for at arrangere DS dommerkursus for klubberne. Det vil i givet fald være
en vinteraktivitet. Bo Bjerrum blev opfordret til at arbejde videre med ideen og søge interesse fra
medlemsklubberne.

5. Bordet og fjorden rundt
Pigesejlads
Lisbeth Rejsenhus fortalte kort om udkommet af godt og konstruktivt pigesejlernes møde i Virksund. Hun
opfordrede sejlklubber, som ikke deltog i mødet i Virksund om at kontakte hende, så kredsen af pigesejlere
kan udbygges. Hun fortalte om kvindernes vision for det videre arbejde og ønske om at udbrede
mulighederne for kvindesejlads i fjorden. Jan Stage fortalte om Women On Water (WOW) stævne i Aalborg
i starten af juni og om møde i København Amatør Sejlklubs lokaler (KAS) 2. maj. Klubber fra Limfjorden kan i
givet fald deltage i mødet i KAS på teams. Kontakt Nynne fra Sejlsportsligaen.
Ungdomssejlads
Sørens Christiansen fortalte om forskellige ungdomsstævner i Jylland, herunder i Skive 1. maj. Grenå 11.
juni, i Sunds 18. juni og i Nibe 25. juni.
Bo Bjerrum oplyste, at der i Nibe sejles optimist B, C og D bane. Stævnet afvikles i samarbejde med Aalborg
Sejlklub.

Søren oplyste, at der normalt afholdes sommercamp i Sund i første uger af skolernes sommerferie, d.v.s.
slutningen af juni. I Lemvig afholdes junior DM i august.
Kølbåde
Søren Christiansen orienterede om de forskellige stævner i løbet af sejlersæsonen. De forskellige
kapsejladser er indlagt på hjemmesiden. Bo Bjerrum orienterede om, at der arrangeres kølbåds
begynderstævne i Nibe. Stævnet er især for nysejlere.
J70-både
Jan Stage oplyste, at der p.t. er 11 stk. J70 sejlbåde i Limfjorden, hvoraf to er privatejede både.
Han fortalte om de forskellige aktiviteter i http://sejlsportsligaen.dk/ omkring koncepterne Youngsters,
Women On Water (WOW) og divisionssejlads i hhv. 1. og 2. division. I divisionsstævnerne dyster 42 hele
klubber. Som seneste skud på stammen er etableret et koncept i J70 for 50+ segmentet, der hedder Blue
Brothers.
Der afholdes Blue Brother stævne i Aalborg 17. juni. 18. juni sejles 2. division kapsejlads. 1. division sejler
25. juni. Jan Stage oplyste, at der 23. juni sejles Limfjords Cup.
Jan Stage har kontakt til de klubber, som har J70 sejlbåde eller som påtænker at anskaffe J70 både.
Joller
Bo Bjerrum for talte om bl.a. jolle sejlads i Nibe. Han oplyste, at flere deltager i ranglistestævner for joller.
Han forventer, at der afholdes en egentlig jolledag i Nibe i efteråret, hvor alle jollesejlere er velkomne til at
deltage. Mere herom senere.
Bo Bjerrum søger kontakt til klubber med jollesejlere.
Tursejlere
Søren Rigborg var forhindret i at deltage i mødet. Han vil i den kommende tid kontakte koordinatorer i
tursejlads i de enkelte klubber. Søren kontakter turkoordinatorer i klubberne.

6. Andre aktiviteter.
Jens Kofoed informerede om de afholdte årsmøder i april i det lokale friluftsråd. Dansk Sejlunion
betaler som en af 85 organisationer kontingent til interesseorganisationen Friluftsrådet.
Friluftsrådet Det indebærer, at alle sejlklubber under Dansk Sejlunion har mulighed for at deltage i
de lokale friluftsråd uden yderligere betaling. Friluftsrådet er paraplyorganisation for friluftslivet
og varetager det samlede friluftslivs interesser. Rådet søger at forbedre mulighederne og
rammerne for danskernes friluftsliv gennem politisk interessevaretagelse, projekter,
mærkningsordninger og kampagner.
For Limfjordsklubberne er de lokale råd Limfjorden Syd, som dækker Lemvig, Struer, Skive og
Viborg kommuner. Himmerland-Aalborg, som dækker kommunerne Aalborg og Vesthimmerland.
Lars Stoklund fra Rønbjerg sejlklub har i øvrigt plads i den lokale bestyrelse.
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Jens Kofoed oplyste, at næste udvidet bestyrelsesmøde er planlagt til 20. oktober. Mødet finder
sted i Sejlklubben Limfjorden.
Broerne i Limfjorden
Jens Kofoed informerede om, at vejdirektoratet og Søfartsstyrelsen ikke har fordelt nyt udkast til
broreglement. Det må betyde, at de eksisterende broreglementer for henholdsvis Aggersundbroen
og Vildsundbroen må være gældende i sommeren 2022.
Medlemsklubber
Jens Kofoed orienterede om status vedr. medlemsklubber. Det blev aftalt, at medlemslisten bliver
fordelt. Bo Bjerrum kontakter Gjøl Sejlklub. Jørgen Jepsen eller Søren Christiansen kontakter Venø
efterskole samt Handbjerg Sejlklub og Marine.
Natura 2000 høring
Jens Kofoed orienterede kort om Miljøministeriets Natura 2000 høring med frist 20. maj. Flere områder i

Limfjorden er underkastet natura 2000 beskyttelse og restriktioner, herunder Nissum bredning,
Løgstør Bredning, området omkring Venø, Gjøl og Nibe Bredning samt Lovns Bredning mv. Jens
Kofoed vil fordele mail til alle Limfjordens Sejlsports sejlklubber for at henlede opmærksomheden
på høringen (er sket).

7. Eventuelt
Det blev besluttet, at bestyrelsesmedlemmer vil få deres kørsel frem og tilbage til bestyrelsesmøder
dækket. Knud Kristian Wrist har fordelt kørselsregnskabsmail til alle involverede.
Knud Kristian Wrist informerede om, at invitation til Lemvig Sejlklubs 100 års jubilæum i juni er blevet
fordelt.
Jan Stage fortalte, at sejlsportens Hus ved Hals er overtaget af en kreds af private repræsentanter. Jens
Kofoed har kontaktet Thomas Jensen fra Sejlsportens Hus og der er nu aftalt møde med Limfjordens
Sejlsport.

Referent
Jens Kofoed

