
              Lemvig, den 3. marts 2022 

 

 

 

Kære medlem af Colin Archer Laug, Lemvig!  

Vi har hermed fornøjelsen at meddele, at vores forening Colin Archer 

Laug, Lemvig står over for sin 8. sejlende sæson. Som vist på billedet, 

er det et smukt syn for både ombordværende medlemmer samt alle 

andre som på afstand kan nyde Lemvigs smukke vartegn. 

TAK til alle for den interesse I viser foreningen.                    Foto fra deltagelse i kapsejladsen Limfjorden Rundt 2021 

Kontingentet for 2022 er fortsat er 300 kr. pr. år pr. person. Vi håber, I atter ønsker at støtte foreningen og 

især er vi glade for at kunne tilbyde vore medlemmer mange dejlige sejleroplevelser på fjorden.  

Rigtig mange har heldigvis allerede fornyet deres medlemskab, stor tak for det!  Kontingentet kan betales ved 

overførsel i bank eller via MobilePay - kassereren beder venligst om, at man husker at skrive navn ved 

indbetalingen - som vi gerne imødeser inden den 15. marts 2022 

kontonr. i Nordea   9589 0726 400 180                     eller              via MobilePay på    94 89 70. 

Generalforsamlingen, den 23. marts kl. 19.30  afholdes igen i år i Havnens Hus. 

Vi har hvert år oplevet den glæde, at rigtigt mange deltager i vore generalforsamlinger.  Dagsorden ifl. 

vedtægter vedlægges som fil. 

Årets kølhaling finder sted i løbet af april måned, hvis vejret tillader. I denne forbindelse har vi brug for hjælp 

fra vore medlemmer, dels via betaling af kontingent og dels via en håndsrækning udi praktiske gøremål, men 

vid også - at såfremt du ikke ønsker at indgå i det praktiske team, er det ok. Vi danner grupper, som tager sig af 

vedligehold af båden - vores største ønske er, at medlemmerne fortsat ønsker at bakke op om foreningen bl.a. 

via kontingentindbetalingen - det er via kontingentet, at vi kan drifte båden. Vi håber, du stadig er med og også 

gerne, at du vil være med til at udbrede kendskabet til vores smukke foreningsbåd blandt venner og bekendte. 

Husk, at I som medlem kan sejle med på så mange ture på fjorden, som I ønsker - omkring 1. maj vil vi meddele 

årets faste sejlplan på vores hjemmeside www.colinarcher.dk under fanebladet "Kalender". 

Det er også muligt at booke båden til private grupper, blot alle er medlemmer - nyd fx en heldagstur til Thybo-

røn ; ) eller sejlads og medbragt frokost rundt i Nissum Bredning. 

Med venlig hilsen og vel mødt til en ny sejlersæson 2022 

f. Colin Archer Laug, Lemvig 

Torben Lund-Hansen 

              formand 



Generalforsamling i 
 

Colin Archer Laug 
 

onsdag, den 23. marts 2022 kl. 19.30 i Havnens Hus 

 

Dagsorden i henhold til vedtægter: 

1. Valg af dirigent og referent 

 Dirigent - bestyrelsens forslag Kurt Darling Nielsen 
 Referent - bestyrelsens forslag Helle Bro 

2. Formandens beretning samt godkendelse af beretning 

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 

4. forslag til medlemskontingent 

5. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

 På valg til bestyrelsen er: 

 Kenneth Bro  

 Henning Lund 

 På valg som suppleanter er: 

 Bent Kynde 

 Tage Bentzen 

7. Valg af revisor og suppleant 

 Revisor  Tonny Schleimann  

 Suppleant   Johnny Rokkjær  

8. Eventuelt 


	Brev til medlemmer
	Dagsorden til generalforsamlingen onsdag den 23. marts 2022 kl. 19.30

