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den 24. okt.2018 

 

Kære alle medlemmer 

Så er denne sejlersæson ved at være ovre - vi har haft en fantastisk sæson med rigtig 
mange sejleroplevelser på Limfjorden. De ugentlige sejladser tirsdage kl. 10 og 
torsdage kl. 17 har været rigtig mange i denne skønne sommer. Derudover har 
båden været en tur omkring Mors, deltaget i Limfjorden Rundt, været booket til 
sejladser med sponsorer og andre festlige udflugter, så som arrangementet med 
eGastro v/Peter og Thomas, hvor vi var en del af et større arrangement i samarbejde 
med Nr. Vosborg - stor tak til vore skippere Svend Erik Petersen, Poul Kynde og 
Kenneth Bro samt de trofaste gaster Paul Wennerwald og Tage Bentzen. 

Vores medlemsskare er støt voksende, nu er vi 187 medlemmer, så vi er meget tæt 
på vores mål om at nå op 200 medlemmer - det er så flot - og tak til de mange som 
trofaste holder ved, også selv om I ikke har været på fjorden i år - vi har ladet os 
fortælle, at rigtig mange gerne vil være medlemmer alene for at nyde synet af den 
flotte træbåd, når den stævner ud på fjorden - så vores ønske om at Lemvig har fået 
et nyt vartegn er til fulde opfyldt - især med indvielsen af den nye havn - FLOT! 

Som noget nyt i år har vi haft 14 spejdere med på fjorden, der arbejdes på at oprette 
Lemvig Søspejdere - alle var de meget glade for sejlturene - i denne forbindelse er vi 
meget tæt på at blive godkendt af Søfartsstyrelsen til at må sejle med elever. Det 
har været en lidt lang og temmelig dyr proces - således er båden nu brandsikret for 
ca. 60.000 kr. og der er købt redningsudstyr for 25.000 kr. 

Til dette har vi heldigvis haft nogle gode sponsorer, fx 5 guldsponsorer á 10.000 kr. 
samt et flot sponsorat fra Nordeafonden på 25.000 kr. Vi arbejder løbende på at 
skaffe sponsorer, fx har vi ansøgninger ude til et nyt sæt sejl, da vores Klyver blev 
revet itu under Limfjorden Rundt, vore sejl er af ældre dato. Vi fik jo et gammelt sæt 
sejl af nordmanden John Jacobsen - endnu holder fok og storsejl - men det er kun et 
spørgsmål om tid, inden vi skal have en ny fok, så vi håber på at kunne samle flere 
penge ind hen over vinteren. Vores princip er, at vi vil holde os gældfrie, og derfor er 



vi stadig meget aktive for at skaffe den nødvendige økonomi - med den fine 
opbakning vi får fra vore medlemmer og sponsorer er det en fornøjelse at drive 
båden, så vi er optimistiske og ser hen til næste sæson med forhåbentlig nye sejl. 

I løbet af uge 45 rigger vi båden af, dvs. vi pakker sejl og rigning ned og sætter vores 
vinteroverdækning op - kig ned på havnen, hvis I har tid og lyst til at være med til 
disse opgaver - vi kan have lidt svært ved at fastsætte et tidspunkt, da vi jo er 
afhængig af vejr og vind, men vil I gerne deltage, kan I kontakte Svend Erik Petersen, 
telf. 40 36 56 07 og få nærmere besked. Vi har jo et fint værksted sammen med 
Træskibslauget, der er flere, der mødes tirsdage og torsdage kl. 10 - kig ind og få en 
snak og kom gerne med ideer til foreningsaktiviteter - vi er ved at planlægge nogle 
aftener med de kommende søspejdere - det bliver nogle torsdage fra kl. ca. 17.30. 

Straks vi får Søfartsstyrelsens godkendelse indgår vi et samarbejde med Produk-
tionsskolen - vi har også forespørgsler fra Ramme Skole og Christinelystskolen, de vil 
alle gerne være en del af vores bådprojekt - det er vi meget glade for, idet vi gerne 
vil have nye generationer til at deltage i fornøjelserne om bord på et træskib, både 
hvad angår oplæring i sejlads, søvejsregler, vedligeholdelse og hyggeligt samvær ; ) 

Sæt kryds i kalenderen den 9. januar kl. 19, mere herom 
senere - vi får besøg af en nylig pensionist som vil fortælle 
om livet om bord på en Mærsk-båd. 

Vi er ved at bygge en Face Book side op, da vi får mange 
henvendelser om et sådant ønske - i øvrigt vil vi gerne 
henvise til vores hjemmeside www.Colinarcher.dk - vores 
webmaster, Kurt Darling Nielsen opdaterer løbende 
hjemmesiden og tager gerne imod evt. indlæg, herunder 
også gerne fotos fra sejladserne hen over året. 

Med venlig hilsen 

Svend Erik Petersen 

 

 


