
Referat fra Viborg sejlklubs bestyrelses konstituering d. 7. marts 2017 
 
Bestyrelses konstitueredes: 
 
Formand  Peter Black (Kontakt til Bøjeudvalget og Festudvalget) 
Næstformand: Erling Hansen (Kontakt til Kapsejladsudvalget) 
Kasserer: Jørgen Kjærsgård ( Kontakt til PR udvalget) 
Sekretær: Ole Moeslund (Kontakt til bladudvalget) 
Bestyrelsesmedlem Leif Vang ( Kontakt til Havnepladsudvalget og 2,4M udvalget) 
Bestyrelsesmedlem Frank Rømer ( Kontakt til Klubhusudvalget, Bladudvalg og WEB udvalg) 
 
Det aftaltes at medlemskartoteket skal opdateres, På næste bestyrelsesmøde vedtages hvem og 
hvordan de manglende oplysninger fremskaffes. Jørgen medbringer eksisterende lister. 
Derudover fastlægges planer for havnefest og Sct. Hans fest samt Kajakkursus. 
Der skal ligeledes etableres skilte ved indkørsel. 
Der skal aftales møde med kommunens kontaktpersoner. Emner til dette møde er den forsatte 
tilsanding af indsejlingen, skal den uddybes, hvordan undgår vi mere tilsanding. Renovering eller 
udskiftning af toiletbygningen. Affaldsstativ ved toilettet, tilgodese rastefunktionen som findes på 
havnen. Vi skal huske at rose kommunen for slusens åbnings tider og mulighed for forlængelse. 
 
Næste bestyrelsesmøde 28. marts 2017. 
 
FR 



Møde med udvalgene d. 7. marts 2017. 
 
Peter bød alle de tilstedeværende velkommen. Herefter gennemgik Peter kontaktpersoner til 
udvalgene. 
Kalenderen: 
Festudvalget har planlagt arrangementer ved: 
Søsætning d. 22. april, Forårsfest d. 29. april. 
Slusesejlads d. 2. september. 
Afrikkerfest d. 21. oktober og bådoptagning d. 27-28 oktober. 
Julefrokost d. 9. december. 
 
Derudover er der Skt. Hans fest d. 23. juni. (Bestyrelsen) 
Havnefesten er d. 17. juni. 
 
Bøjeudvalget: 
Der er problemer med at få Ørnen på banen til udlægning af bøjer, dog mener udvalget at bøjerne 
kommer ud til “tiden” 
 
2,4M : 
Torsdage bliver til tirsdage. 
 
Kapsejladsudvalget: 
Der er kapsejladser som vanligt dog på fælles lang bane. 
Klubmesterskab d. 16. september. 
 
Bladudvalget: 
Der udgives 4 blade, udsendes på mail. Deadline for næste blad er d. 15. marts. 
 
Havne pladsudvalget. 
Der er planer for Søsætning og stativer på plads, arbejdsaften er endnu ikke planlagt. 
Kofoed vil være primusmotor på bordebænke projekt. 
Det planlægges fliser på et område ved miljøskuret til opopstilling af affaldscontaineren. 
 
Klubhusudvalg. 
Masterummet skal males, der skal opsættes nye oliefyldte radiatorer. 
 
PR udvalget. 
Ingen kalendersatte projekter. 
 
WEB udvalget. 
Ingen kalendersatte projekter. 
 
Efter kalenderrunden bespistes de tilstedeværende. (Pølsebord) 
 
Udvalgets planer: 
Bestyrelsens planer: 
Møde med kommunen omhandlende emner fra bestyrelsesmødet. 
Jørgen Buus efterlyste bedre udnyttelse af pladserne i den sydlige del af havnen ved overtagelse af 
sejlklubben. Børge tilkendegav problematikken ved bytte mellem små og store både, som 
nuværende. 
 



 
Festudvalget: 
Der opsættes plakat med tilmelding som festafholder. 
 
Kapsejladsudvalget: 
Det er planen at Jan er onshore og Jørgen er offshore. 
Jørgen vil have DS til at lave en APP der registrerer bådenes indbyrdes tid. 
Den nye bane bliver kort for lange både og lang for korte både, 
som en konsekvens af, at der kun er en fælles bane. Der skal bruges nye bøjer med net. 
 
Bladudvalget: 
Der laves en udsending i god til før søsætning, landsætning , jul og generalforsamling. 
 
Havnepladsudvalget: 
Pudsemaskinen må under ingen omstændigheder fjernes fra klubben uden tilladelse fra Børge. 
Mobilpay kan indtil videre ikke bruges til afregning af sandpapir og øl. 
Du skal selv huske af afregne skiver til Børge. 
Plæneklipperen er ved at være slidt op. Erling har lavet en aftale med borgerforeningen og 
fællesklipning. Aftalen indebærer at borgerforeningens havetraktor skal stå i masterummet i 
sommerperioden. Det diskuteredes om kajaktiltaget vil blokere masterummet. Måske skal kajakker 
ligge på en vogn eller lignende. 
Der ønskes et bedre hjul på mastekranens top. Derudover skal der indkøbes en ny wire til reserve. 
Der udarbejdes regler for næring af Skt. Hans bålet. 
Der forventes to pladser til fast uddeling. Søspejderne i Viborg vil gerne kunne ligge i havnen 
lejlighedsvist. Umiddelbart er der ikke ledige pladser. 
 
Klubhusudvalget: 
Klubhusets maste rum males på vægge og gulv. 
Det er kun tilladt at lave arrangementer efter aftale med Oluf. 
Kunne det være en mulighed at lave en eftermiddags takst? 
Det præciseres at masteskuret er et klubhus anliggende og ikke havneplads. 
Pileflet der er forgået udskiftes løbende med hegn. 
 
PR udvalget: 
Der er lavet en Facebook grubbe (åben) så man kan erhverve sig viden om besøg I havnen. 
Der laves en lille (A4 størrelse) med oplysninger om besejling aktiviteter og attraktioner samt 
praktiske detaljer. Denne kan klubbens medlemmer opslå I andre havne. 
 
2,4M: 
Der skal laves en ny tilgangs bro Jan beder om hjælp til ansøgningsbrev. 
Motorbåden er blevet træls, muligvis kan retspsykiatriens lånes. 
 
 
Planer fra generalforsamlingen: 
Etablering af pladser for autocampere. Bordebænkesæt på mole.(Kofoed:1500,-) 
Bordebænkesæt på græsområdet ved æblehaven, (spørge Schrøder) 
Undersøge muligheder for flydebro til erstatning for toilet broen. 
Kajaktilbud skal det udvikle sig? 
Sauna, der er forespørgsel fra Hald sø vinterbader og sauna laug. 
 
Formanden takkede for god ro og orden. 
FR 


