BESTYRELSESMØDE 24. August 2017 2017

Tilstede:
Peter, Erling, Leif, Frank, Ole, Jørgen
Fraværende:
Punkter iflg. udsendt dagsorden:
1. Betaling for gæsteplads / Medlemmer Viborg Sejlkub.
Medlemmer af VS er midlertidig ligger på en gæsteplads – evt i forbindelse med op eller isætning,
bedes følge gældende vilkår, eller alternativt kontakte Havne/plads formaden for aftale.
Havne/plads formanden har bemyndigelse til forhandle priser ved længerevarende ophold, samt
inddrive udeståender desangående.
2. Medlemmer med båd der ikke benytter sin bådplads
Medlemmer der har båd men som ikke benytter sin bådplads i en periode/år, bibeholder retten til
pladsen efter gældende regler.
3. Fast pris på låneplads
Der arbejdes på en fast pris på lånepladser.
4. Lån af Klubhus.
Hjarbæk borgerforening låner VS klubhus 21. Februar 2018 til afholdelse af generalforsamling
5. Opretning af bådepladser.
Det tjekkes om man kan rette både pladserne op fra ”knækket” og ud efter, således at bådene på disse
pladser kommer til at ligge mere lige mellem pælene.
Jørgen Kærsgaard og Havne/Plads udvalget kigger på dette.
6. Duelighedsbevis
Der startes igen i år kursus i duelighed.
Kurset starter 7. November 2017 og har plads til max 16-17 deltagere.
7. Kajakker i Viborg Sejlklub
Der er afsendt en ansøgning om tilskud til oprettelse af en kajak afdeling under VS, til Viborg
Kommune. Denne er fremsendt allerede nu, da der var ansøgnings frist i September.
Jørgen Kærsgaard og Erling Hansen har kontakten til Viborg Kommune.
Såfremt Viborg Kommune bevilger midler til oprettelse af kajak afdeling under VS, vil der blive nedsat
et udvalg for at planlægge/ skitsere det praktiske vedr. etableringen/ implementeringen i VS.
Leif Vang har indvilget i at varetage det praktiske omkring undervisning, sikkerhed etc .
8. Shelters.
Der arbejdes stadig på at etablere shelters i Æblehaven.
Udover eget brug, vil disse også være yderst anvendelig for tilsejlende kajakker etc.
9. Status på Autocampere.
Vi kan allerede nu sige at, etablering af pladser for Autocampere har været en stor succes med mange
besøgende.
De overnatter på lige fod med gæste sejlere, og vil bidrage med betydeligt mere til klubben end de
desværre for få gæste sejlere vi har i havnen.
10. General forsamling i Viborg Sejlklub
General forsamling er planlagt til 27 Februar 2018
Mere herom i klubbladet når vi kommer næremere datoen
Næste møde 5. Oktober 2017 Kl. 19:00

