BESTYRELSESMØDE 2 Maj 2017

Tilstede:
Peter, Erling, Leif, Frank, Ole, Jørgen
Fraværende:
Punkter iflg. udsendt dagsorden:
1. Bladudvalg
Frank har overtaget layout af bladet og er i gang med at finde ud af hvordan produktionen, layout og
tilrettelæggelse af bladet skal være i fremtiden.
2. Søsætning
Søsætningen blev afviklet uden problemer, og der blev sat 41 både i vandet.
Da det er mere tidskrævende at tage både op om efteråret, blev der besluttet, og som meldt ud på
general forsamlingen, at hæve pris for bådoptagning til Kr. 500,3. Ønske / udbedringsliste
Der blev besluttet at igangsætte en liste med ønsker fra medlemmer omkring
udbedringer/reparationer eller ønsker, som løbende er nødvendig for at vedligeholde / udbedre broer,
bygninger, plads etc i sejklubbens regi.
VS medlemmer kan sende deres ønsker om udbedring/reparationer til bestyrelsen i VS som derefter
vil påføre de enkelte punkter en liste som så vil blive ophæng i klubhuset, samt også kunne ses på
hjemmesiden.
VS medlemmer kan således også byde ind på listen, hvis de mener der er et punkt som de kan stå for
håndteringen af.
4. Rensning af Junior containeren.
Junior containeren skal renses – skrives på ønskelisten
5. Samarbejde med Virksund Sejlklub.
Vi er blevet inviteret til en diskussion med Virksund Sejlklub omkring evt samarbejde på punkter som
begge klubber kan have nytte af.
Peter koordinerer med Virksund Sejlklub omkring en møde dato og fra bestyrelsen i VS deltager Erling,
Peter, Jørgen og Ole
6. Møde med Viborg Kommune
Peter og Frank har haft et møde med Viborg kommune / Teknisk Forvaltning omkring uddybning ved
indsejling til havn, toiletbygning, skraldespande, samarbejdskontrakt etc.
Teknisk forvaltning ser positivt på vore ønsker og vil opfølgende sende et møde referat med
kommentarer
7. Møde med Hjarbæk borgerforening.
Erling, Peter og Jørgen deltager i et møde med borgerforening omkring samarbejde ved eks.
Sct. Hans, Havne/byfest, græsslåning, leje af lokaler etc.
8. Skalflex – lån af lokaler.
Skalflex har ønsket at leje klubhuset i en hel dag til udendørs aktiviteter og efterfølgende middag
indendøre.
Frank koordinerer dato med Skalflex og Oluf.

9. Viborg Sejlkub / Hjarbæk brochure.
PR udvalget har udfærdiget en Viborg Sejlklub / Hjarbæk brochure som skal uddeles i de omkring
liggende klubber i Limfjorden.
Brochuren fortæller lidt om slusen, sejldybder, Hjarbæk by etc.
Erling sørger for print og Leif sørger for uddeling til sejlere der besøger de forskellige havne i
Limfjorden.
10. Skiltning / Annoncering autocampere.
Leif sørger for at få produceret skilte der viser hvor autocampere må/kan holde.
Bliver sat op inden 15. Maj.
11. Diverse.
Jørgen vil sammen med Leif prøve om det giver bedre plads på den ”skrå” mole, hvis man retter de
enkelt både lidt op.
Kajak kursus prøver man at planlægge i starten af Juni.
Info i god tid til medlemmer, så man kan nå at tilmelde sig.

Næste møde 12. Juni 2017

