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Læserbrev.
Læserbrev: Kommentar til læserbrev fra Jørgen Buus mandag den 20. november. Jeg har med
interesse læst dit indlæg i Folkebladet og er naturligvis glad for din meget positive og malende
tilkendegivelse af mit projekt, Hjarbæk Museumshavn.
Projektet står helt for egen regning, men som du kunne høre på vælgermødet i Løgstrup, faldt det
godt i tråd med de tanker, man havde gjort sig i LAG-arbejdsgruppen om Fjordbase Hjarbæk.
Som du, var jeg også til vælgermødet i Løgstrup og oplevede det som et tilløbsstykke, hvor
dagsordenen fokuserede på Løgstrup og de fremtidige nære lokale interesse- og indsatsområder,
hvilket bl.a. var min bevæggrund til at deltage og bidrage med min idé. At mit projekt blev
præsenteret af Leif Tipsmark, skyldtes et tidspres på aftenens program og et ønske fra arrangørerne.
I øvrigt gjorde han det godt. Alligevel følte jeg, jeg var nødt til at rejse mig og mere personligt
redegøre for mine tanker og baggrunden for projektet. Jeg havde håbet, at andre visionære tanker
om fjorden og Hjarbæks unikke beliggenhed med de muligheder det indebærer, var blevet
præsenteret, dels fra borgere, men også fra havnens brugere. Derfor blev jeg rigtig trist til mode og
ked af det over at blive vidne til en ensidig reaktion fra Viborg Sejlklub, der som jeg oplevede det
kun red egne kæpheste.
Jeg skal undlade, at fordybe mig i historien omkring havnen og opdelingen i en kommunal og en
privat del. Kun konstatere, at jeg som bruger af kommunale pladser er meget tilfreds med den
kommunale administration, som fungerer gnidningsløst og tilfredsstillende, og at Viborg Kommune
er sit ansvar bevidst om vedligehold og drift af kommunale arealer.
Som foreningsmenneske kan jeg kun respektere og beundre alle de frivillige timer, der bliver lagt i
foreningerne over hele landet, det være sig administrativt som fysisk, således også i Viborg
Sejlklub. At Viborg Sejlklub har faciliteter, slæbested, kran, miljøstation og lokaler for gæstesejlere,
er kendt, men husk lige, at Viborg Kommune årligt bidrager med et tilskud for, at brugere i den
kommunale havn kan benytte disse, og at alle indtægter fra gæstesejlere i hele havnen går ubeskåret
til Viborg Sejlklub.
Min slutbemærkning på mødet i Løgstrup vedstår jeg mig: Enten en kommunal administreret havn
eller en selvejende institution. Ovenstående for egen regning.

