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Vinteraktiviteter frem til sejlersæsonen 2020 
 

• Fælles optagning af joller og sejlbåde lørdag den 3. november. 

• MTB, midt oktober og vinteren over. Starter søndag den 20. oktober 2019, kl. 10 i Undallslund 

Viborg. 

• Møde i Limfjordskredsen onsdag 21. oktober 2019. 

• Bestyrelsesmøde torsdag 24. oktober 2019. 

• Klubkonference fredag 15. november og lørdag 16. november 2019. 

• Bestyrelsesmøde tirsdag 10. december. Starter allerede kl. 17. 

• Invitation af konsulent onsdag 10. december i tilslutning til bestyrelsesmøde. 

• Julebanko. Søndag 15. december. 

• Indkaldelse midt december 2019 til generalforsamling 1. februar 2020. 

• Bevæg dig for livet lørdag 4. januar 2020, kl. 13 – 16. Evt. Jens Kofoed deltager. 

• Nytårsparole 8. januar. Udvalg giver tilbagemelding på årets aktiviteter og ser frem mod 2020 

sæsonen. 

• DFU fortsat generalforsamling 18. januar. Jens Kofoed deltager. 

• Drøftelse om kredsenes fremtid under DS 22. januar. Jens Kofoed og Jørgen Christiansen 

deltager. 

• Generalforsamling lørdag 1. februar 2020. Gerne konstituering lige efter generalforsamling. 

• Bestyrelsesmøde onsdag 19. februar 2020. 

• Limfjordskredsen. Kapsejlsregler Sunds. Dato ikke fastlagt. 

• Orienteringsaften om Sirius patruljen. Alternativ hertil, splejsning af tovværk (incl. tov med 

strømpe). Kontakt: Mogens Børsting Sundsøre. Onsdag 26. februar 2020. 

• Velkomstarrangement i Virksund Sejlklub hhv. 1. marts og 4.marts. Alle nye i Virksund inviteres 

til velkomst. 

• Motorkursus med hovedvægten på fejlsøgning og mindre på vedligeholdelse. Onsdag 18. 

marts 2020. 

• Bestyrelsesmøde onsdag 25. marts 2020. Evt. møde med udvalg. 

• Hyldest til mestre Skive fredag 27. marts. Evt. deltagelse. 

• Duelighedseksamen teori torsdag 26. og fredag 27. marts 2020. 

• Foredrag Asger Hunø Ranum, Skandinavien Rundt i sejlbåd. Ej fastlagt, men mulighed i marts. 

• DS generalforsamling 21. marts 2020. 

• Målerdag lørdag 11. april 2020. 

• Regelaften og tilmelding til onsdagssejlads, onsdag 22. april. 

• Duelighed torsdag 16. april og onsdag 23. april. 

• Møde i Limfjordskredsen. Afholdes normalt i april. 

• Klargøring af klubbåde og joller. 4. og 5. april samt 18. og 19. april. 

• Fælles isætning af klubbåde og joller søndag 19. april 2020. 

• Bestyrelsesmøde onsdag 22. april 2020. 



• Standerhejsning lørdag 2. maj 2020. 

• Sejl Sikkert Dag med gennemgang af nyt udstyr. Jørgen Christiansen. Sammen med andre 

aktiviteter? Lørdag den 2. maj 2020. 

 

De med gult afmærkede emner er ikke indlagt i kalender. 


