BESTYRELSESMØDE 12. Juni 2017

Tilstede:
Peter, Erling, Leif, Frank, Ole, Jørgen
Fraværende:
Punkter iflg. udsendt dagsorden:
1. Samarbejde Viborg Kommune
Ny samarbejdsaftale for 2017 er aftalt og underskrevet med Viborg Kommune
Info fra VK omkring vedligeholdelse/forbedring af toilet bygning, spuns samt uddybning ved havnehul:
Der er p.t. ikke penge til renovering af toiletbygning – spuns og uddybning ved havne hul undersøges
med dykker i foråret 2018.
2. Samarbejde med Sjægte lauget.
Der er som tidligere, lavet en samarbejdsaftale med sjægtelauget.
Således vil sjægtelauget benytte VS faciliteter under Sjægte VM fra 18-20 August.
Dette vil dreje sig om VS klubhus lokaler/areal samt slæbested og mastekran.
Faktura for benyttellse af disse faciliteter er sendt til sjægtelauget.

3. Samarbejde 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 efter sommer ferien, og fra
bestyrelsen i VS deltager Erling, Peter, Jørgen og Ole
4. Hjarbæk folder.
Hjarbæk folder er færdig og medlemmer opfordres til at medbringe nogle stykker , man kan
lægge/ophænge når man besøger fremmede havne.
Brochuren kan fås ved Leif Vang / Lars Borreskov.
5. Sct. Hans Aften
Hjarbæk Borgerforening har besluttet at afholde deres eget Sct. Hans arrangement i år.
Men Viborg Sejlklub afholder som altid det kendte arrangement på havnen, hvor der vil være bål,
båltaler, samt ikke mindst den velkendte helstegte gris.
Tilmelding til spisning anbefales.
Tidsplan er som følger:
18:30 Spisning af Åges helstegte pattegris.
20:00 Bålet tændes
20:15 Båltale
6. Status på Autocampere.
Vi har allerede nu, siden vi ”lukkede op” 15.Maj 2017, haft besøg af rigtig mange autocampere - både
fra ind og udland.
Faciliteterne fungerer fint, og vi har fået en rigtig positiv tilbagemelding fra de autocampere vi har talt
med.
Oversigtsskilte med gangstier til Løgstrup, Kro, Campingplads etc vil blive forsynet med Tysk og Engelsk
tekst for at hjælpe udenlandske gæster.

7. Ønske -/ action liste
Ønske -/ action liste er hængt op på opslagstavlen ved toiletterne.
Alle medlemmer af VS opfordres til at skrive ønsker, eller opgaver på denne liste, hvis man finder
nogle ting på havn, klubhus etc. man mener der trænger til at blive udbedret.
Ligeledes er man selvfølgelig velkommen til at skrive sig på listen, hvis der er nogle af punkterne som
man mener man har kompetencen til at løse.
8. Mobilepay.
Det er ikke let at oprette Mobilepay i klub regi.
Det kan lade sig gøre men er en meget langsomlig affære, hvor alle bestyrelsesmedlemmer er
involveret med underskrifter etc.
Vi har dog besluttet at vi fortsætter processen, og håber at mobilepay bliver klar senere i år.
9. Havnefest.
Havnefest afholdt 17. Juni.
For første gang blev festen afholdt på stejlepladsen, som syntes at være et fint sted at afholde større
arrangementer.
Opfølgningsmøde 26. Juni med evaluering etc.
10. Dueligheds kursus.
Alle har nu bestået re-eksamen.
Vi indhenter nu kravene til fremtidig pensum m.h.p. næste års kursus.
Så begynd bare allerede nu, at sprede budskabet om muligheden for duelighedsbevis i Viborg Sejlklub
2017/18
11. Kajakdag
Der bliver afholdt en kort introduktion, og prøve sejlads, til Kajak 19. Juni.
VS har hyret en professionel instruktør som kommer med kajakker, veste etc, som vil fortælle de
grundlæggende principper når man roer i kajak.
Max deltagelse er 20 personer og der vil være en lille egen betaling.
Opslag er lavet på vor facebook gruppe etc.
12. Generelt
Det blev besluttet at vi arbejder videre med shelters i Æblehaven.
Vi har fået en bevilling fra Frilufts rådet, så vi kan indkøbe 2 shelters.
Peter får lavet nøgler, så alle bestyrelses medlemmer har til bestyrelsesrummet.

Næste møde 29. Juni 2017 – Kl 18:00

