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Årshjul 

Sejlklubbens aktiviteter i løbet af året 

Ændringer indsat med gult. 

 

Januar 

Nytårsparole for bestyrelse og udvalg. 

Foredragsaften. 

Forberedelse af generalforsamling og indkaldelse. 

Klubbåde tilmeldes DS sejlerweb.dk 

Klubbådsforsikringer gennemgås. 

Havnepenge betales. 

Klargøring af kølbåde, joller, sejlergarage og sejlerskur. Fordeling af opgaver. 

 

Februar 

Virksund Sejlklubs generalforsamling. 

Konstituerende bestyrelsesmøde senest 14 dage efter generalforsamling. 

Foredragsaften. 

Dansk Fritidssejler Unions generalforsamling. 

Evt. Separate møder mellem bestyrelse og udvalg vedr. kurser, uddannelse, aktiviteter, 

kommunikation og budget. 

Skive Idrætssamvirke foreningernes ansøgninger om anlæg og ekstraordinært vedligehold. 

Vild med Vand planlægning 

 

Marts 

Dansk Sejlunions generalforsamling. Deltagelse fra bestyrelse og udvalg? 

Bestyrelsesmøde. 

Limfjordskredsens årlige møde (kapsejladsudvalg). 



Skive idrætssamvirke repræsentantskabsmøde.  

Søge fonde og råd mv. 

Foredragsaften. 

 

April 

Information om sejleraktiviteter i Limfjorden 2018, herunder tur og kapsejlads. 

Indmålingsdag af både og sejl i Virksund. 

Eftersyn af sejlklubbens udstyr og materiel. 

Indmålingsdag (målerudvalg). 

Foredragsaften, regelaften. 

Evt. annoncering omkring sejlads. 

Danske Tursejleres generalforsamling. 

 

Maj 

Standerhejsning, sejlersæsonen starter. 

Bestyrelsesmøde. 

Første mandag i maj indledes pigesejlads. 

Første tirsdag i maj indledes i ungdomsafdelingen. 

Første onsdag i maj indledes kapsejlads for kølbåde. 

Første torsdag i maj indledes sejlerskole. 

Vild med Vand og Havnens Dag 

 

Juni  

Tursejlads. Fællestur, Fur. 

Mors Rundt (Thisted). 

100 mil i Limfjorden (Struer). 

Praktisk duelighedsundervisning afsluttes med eksamen. 



Åbent Hus. Vild med Vand i de år, hvor denne aktivitet finder sted. Sejlklubben bør råde over 

stand. Koordineres med havn og havkajakklub. 

Bestyrelsesmøde torsdag 7. juni. Gennemgang af regnskab. 

Vild med Vand (anden weekend i juni i 2020). 

 

Juli 

Sommerferie 

Borgerforeningens kræmmermarked. 

 

August 

Bestyrelsesmøde, uge 33. 

Evt. fælles tursejlads i sidste del af august. 

Havnefest, uge 33. 

Jolle Race, uge 33. 

Natsejlads for sejlerskole, pigesejlere og duelighedskursus. 

 

September 

Bestyrelsesmøde. 

Fjordfræseren (Struer og Skive sejlklubber). 

DJS Cup, Virksund. 

Mandetur, uge 37. 

Ungdomssejlads, pigesejlads, sejlerskole og kølbåds sejlads slutter med udgangen af september. 

Offentliggørelse af vinteraktiviteter. 

 

Oktober 

Afrigger arrangement, stander nedhal, sejlersæsonen slutter. 

Bestyrelsesmøde, herunder tilrettelæggelse af aktiviteter i løbet af vinteren og fremtidig 

bestyrelse. 



Evaluering af sejlersæson med udvalg. Møde med udvalg om erfaringer fra sæsonen og 

planlægning af næste sæson. 

Limfjordskredsen, efterårsmøde m.h.p. at planlægge vinterens aktiviteter. 

 

November 

Præmieaften. 

Duelighedsundervisning indledes. 

DS klubkonference. 

Vurdering af kontingent til sejlklub og medlemskaber til andre klubber. 

 

December 

Bestyrelsesmøde, kassebeholdning. 

Julebanko. 

Udkast til aktiviteter og budget fastlægges for næste år og gennemgang af regnskab. 

Foredragsaften. 


