28. årgang Nr. 1. April 2011.

Bestyrelse i 2011.
Billeder

Bestyrelsespost

Kontakt til udvalg
Telefon nr. og
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Festudvalg og Bøjeudvalg

Peter Blach
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peterblach@energimail.dk

Næstformand

Kapsejladsudvalg

Erling Hansen
Thorsvej 17
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erlhansen@deloitte.dk

Kasserer
Orla V. Christensen
Egevej 9
7470 Karup

Tlf. 97 10 05 50
Mob. 26 16 05 50
egevej9@gmail.com

Sekretær

Bladudvalg

Frank Rømer Madsen
Bavnevej 10
8831 Hjarbæk

Tlf. 86 64 22 35
frank@danmatic.dk

Bestyrelsesmedlem

Havne-/pladsudvalg og 2,4 mRudvalg

Leif Vang Larsen
Stenbjergkvarteret 17
7400 Herning

Tlf. 21 44 71 42
leif-vang@jubii.dk

Bestyrelsesmedlem

Klubhusudvalg

Per Bach
Strandvejen 3
8831 Hjarbæk

Tlf. 86 64 34 80
Mob. 40 68 57 77
Per.bach@ppg.com

Bestyrelsessuppleant
Jens Dyrbye
Videbechs Alle 85
8800 Viborg

Mob. 50 92 61 82
jensdyrbye@hotmail.com
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Sammendrag fra bestyrelsesmødet den 11. januar 2011 i Hjarbæk
Afbud: Orla C
Pkt. 1: Godkendelse af referatet fra sidste møde.
Pkt. 2: Nyt fra formanden
Formanden orienterede om henvendelsen vedr. autocamperes anvendelse af klubbens
vinterplads og faciliteter. Hvis sejlklubben skal sige ja hertil, skal der laves en udvendig
mulighed for tømning af tørklosetter m.v.
Bestyrelsen siger nej hertil og henviser i stedet til Hjarbæk Camping.
Oluf ønsker en mindre tilretning af ”Reglerne for Klubhus udlejningen” for at undgå
flere uheldige episoder ift. sejlernes anvendelse af toiletfaciliteterne, når lokalerne var
udlånt.
Bestyrelsen vedtog ændringsforslaget og Oluf har fået kopi heraf pr. mail (findes også i
protokollen).
Den nye fladskærm er nu ophængt – Skærmen skal ”brændemærkes” – Erling H undersøger hvilke muligheder, der er. Per B har udført mærkningen.
Ny aftale med Sjægtelauget om Sjægte-VM – Tipsmark foreslår møde torsd. 13/1
kl.20.00. Bestyrelsen har sagt ja hertil.
Bestyrelsen diskuterede forskellige modeller og blev enig om en aftalepris for 2011 på
3.000 kr. alt incl. Gæstelejen i havnen 1 uge før og 1 uge efter Sjægte-VM indgår også i
aftaleprisen på de 3.000 kr., som Sjægtelauget afregner med Sejlklubben. Anvendelse af
Sejlklubbens øvrige faciliteter (slæbested, kran, vinterplads og badefaciliteter) indgår
også. Sejlklubben forudsætter ligeledes at sjægtelauget sørger for ekstra affaldsstativer
og tømning af samme.
Pkt. 4: Bordet rundt
Per B – klubhusudvalget
Den nye hjemmeside begynder nu at tage form – bestyrelsen var enig om, at siden skulle
præsenteres på generalforsamlingen under Pkt. Eventuelt. Arbejdsgruppen undersøger
hvornår Sebastians ”klubarbejde udløber”. Ejler vil fremover gerne bidrage med den
løbende opdatering af kalender og blad samt korrekturdelen, hvor WT også tilbyder sin
hjælp. Dette forudsætter den nødvendige oplæring af Sebastian.
Erling H – Kapsejladsudvalget
Den nye samarbejdsaftale med Viborg Kommune
Formanden underskrev den nye samarbejdsaftale med Kommunen, som sekretæren efterfølgende har fremsendt som PDF-fil til Kim W.
Måling af sejl:
Projektet forløb meget tilfredsstillende, og der blev et lille overskud herpå. Flere sejlere

har efterfølgende udtrykt stor tilfredshed med målernes arbejde.
Takstblad 2011:
Bestyrelsen lavede nogle mindre tilretninger i sekretærens forslag – ny udgave er
fremsendt til alle.
Nye retningslinier for tildeling af plads:
Bestyrelsen blev enig om nogle få mindre tilretninger i sekretærens oplæg – de er nu
lavet og alle har modtaget den nye udgave.
Efter sekretærens opfattelse er der to af ændringerne, der nødvendiggør, at der informeres om retningslinierne på generalforsamlingen fx under Planer for det kommende
år.
Frank R – Havnepladsudvalget
Frank har lavet den nødvendige opmåling af pladserne fra knækket og ud – Frank og
Erling har herefter fremsendt resultatet heraf til Orla, så det kan indgå i kassererens opkrævninger for pladsleje 2011.
Orla C – kasserer
Afbud fra Orla – Orla havde fremsendt det nye regnskab for 2010 samt budget for
2011 forinden mødet.
Henrik Z – Juniorafdelingen
Henrik bidrog meget omkring den nye hjemmeside (se under klubhusudvalget).
Walther T – 2,4 mR-afdelingen
Tilretning af den gamle ventelisteblanket – sekretæren havde lavet et udkast hertil –
det færdige forslag er fremsendt til alle.
Næste bestyrelsesmøde bliver:
•
Tirsdag den 15. februar 2011 kl. 19.00 i klubhuset
WT – 20.01.2011

VIBORG SEJLKLUB
Egevej 9
7470 Karup
Hjemmeside www.viborgsejlklub.dk

Sammendrag fra bestyrelsesmødet den 15. februar 2011 i Hjarbæk
Afbud: Frank R, Per B og Henrik Z
Pkt. 1: Godkendelse af referatet fra sidste møde.
Pkt. 2: Nyt fra formanden
Formanden har talt med Jørgen Buus, der har sagt ja til jobbet som dirigent.
Formanden orienterede herefter om de nye priser på kran:
Mobilkranen koster 1.200 kr. pr. time og lastbilen 1.000 kr. pr time for alle timer (også
på landevejen)– alle priser er incl. moms. Der betales ikke krantid for kaffe og frokostpausen (1 time).
Til søsætningen bliver der kun tale om mobilkranen og bestyrelsen blev enige om en pris
på 450 kr. for den enkelte båd. Efterfølgende evaluerer bestyrelsen på ordningen med
kun en mobilkranen.
Det blev ligeledes aftalt, at priserne på kaffe og frokost forhøjes med 10 kr.
Bestyrelsen drøftede herefter den nye broderede stander – Standeren bliver lavet i flagstof i en god kvalitet – Peter bestiller 50 – 100 stk.
De store standere afventer (årligt forbrug 2 stk.).
Den nye 1-årige samarbejdsaftale mellem kommunen og sejlklubben er nu underskrevet
– Erling fik den med og der laves en PDF-fil heraf – aftalen placeres herefter i protokollen.
Pkt. 3 – Ny hjemmeside
Sekretæren sørger for, at den nye ”Ventelisteblanket” kommer på hjemmesiden samt at
de ”Reviderede retningslinier for tildeling af plads” også kommer på inden generalforsamlingen.
Det nye ”Takstblad” må afvente evt. kommentarer fra generalforsamlingen, da det bl.a.
indeholder en forhøjelse af sommer- og vinterpladslejen.
Pkt. 4 – Regnskab og generalforsamling
Regnskabet er nu tilrettet og underskrives af revisorerne på generalforsamlingen.
Formanden kontaktede Leif Vang under bestyrelsesmødet for at afklare, om han ville
indtræde i bestyrelsen – Leif V sagde ja hertil og bliver herefter bestyrelsens forslag til
nyt bestyrelsesmedlem.
Mht. til udvalgene har bestyrelsen ikke modtaget forslag til ændringer.
Jens Dyrbye modtager genvalg som suppleant.
Vi mangler stadig en ny juniorleder – alle i bestyrelsen arbejder for at finde et godt forslag til ny juniorleder også på selve generalforsamlingen.

Det blev aftalt at Erling orienterer om bestyrelsens planer for det kommende år (Pkt.
10 på generalforsamlingen).
Pkt. 5 – Juniorafdelingen
Erling forhører sig på bådmessen i Fredericia om prisen på en gummibåd med styrepult til juniorafdelingen.
Efter et evt. køb af samme skal det vurdere om den blå følgebåd skal flyttes ned til 2,4
mR-afdelingen og den gamle Henrik til Hjarbæk til lidt forskønnelse og anvendelse
her.
Pkt. 6 – Specialopgaver til Per B
Per B sørger for indkøb af kaffe og wienerbrødskringler til generalforsamlingen (ca.
50 personer) den 22. februar 2011.
Det er også Per B, der sørger for traktementet (det forstærkede pølsebord) til mødet
med udvalgene den 1. mats 2011 kl. 19.00.
Pkt. 7 – den afgående sekretær
Sagde ja til forefaldende skrivearbejde med videre, herunder indsamling af E-mail
adresser på medlemmerne – og eventuel sammenskrivning af bestyrelsesreferaterne til
bladet. Jeg vil stadig komme i klubben og bidrage med det, som jeg nu magter. Jeg
har også tidl. sagt ja til lidt hjemmeside arbejde (sammen med Ejler), hvis der er behov herfor.
Næste møder bliver:
•

Generalforsamlingen tirsdag den 22. februar 2011 kl. 19.30 i klubhuset
(husk bordopstilling og opdækning forinden).

Bestyrelsens konstituering og mødet med udvalgene tirsdag den 1. marts
2011 kl. 19.00 i klubhuset – udmeldes på generalforsamlingen, hvor Per B
tæller op.
WT – 16.02.2011
•

Julefrokost 2010.
Julefrokosten var igen i 2010 en succes og arrangeret af de samme personer
som året før, så efterhånden kan de deres kram mht. hygge, julepynt, julemad, lege og gave regn under det amerikanske lotteri.
De fleste beundrede vist den hyggelige julepynt på trappe, gang og i vinduer
samt selvfølgelig nød eftermiddagen med venner, snaps, øl og god mad.
Ejler

AKTIVITETSOVERSIGT.
Således vedtaget på Viborg Sejlklubs generalforsamling den 22. februar
2011.
For at få den festlige del af klubbens arrangementer til at ”hænge sammen”,
har vi bestemt, at interesserede deltagere som godt vil påtage sig at afvikle
et af nedenstående arrangementer, selv skal skrive sig på.
Har du mod og mandshjerte til at skrue en fest sammen for sejlerfolket, så
tøv endelig ikke, fat øjeblikkelig kuglepennen og skriv dig på listen som
”tov-holder” på ét – eller gerne flere af de angivne mærkedage, så er vi
mange der bliver glade. Vi skulle jo nødigt til at aflyse en fest. Endvidere
skal det lige oplyses, at som arrangør af en fest, spiser du gratis.

Lørdagsfrokost:

Lørdag, den 12. marts __________________________________

Søsætning:

Lørdag, den 30. april: __________________________________

Forårsfest:

Lørdag, den 7. maj:

Sct. Hans Fest:
Afriggerfest:

Torsdag, den 23. juni:

_____________________________

Lørdag, den 22. oktober:

_____________________________

Bådoptagning:
Julefrokost:

___________________________________

Lørdag, den 29. oktober:

Lørdag, den 10. december:

__________________________

____________________________

Autoriseret
forhandler af:

Mercury
Mercruiser

 40 28 81 35
mail@shbm.dk

HONDA

MARINE
 Salg og reparation af inden- og
udenbordsmotorer
 Vi udfører specialopgaver samt reparationer
og vedligehold
 Forhandling af reservedele og METALINAS
bådplejeprodukter – markedets bedste!
 Udlejning af polérmaskiner
 Vi kommer overalt

Perkins

SABRE
LOMBARDINI
Marine

QUICKSILVER
Sammendrag fra Generalforsamling i Viborg Sejlklub den 22. februar 2011
Formanden indledte generalforsamlingen med mindeord for sejlerkammeraten Ib,
som vi har mistet i 2010: Ib Jacobsen vil blive savnet i klubben. Formanden bad til
slut de fremmødte om at rejse sig i et øjebliks stilhed for at mindes Ib Jacobsen.
Herefter gik formanden videre til dagsordenens pkt. 1:
Pkt. 1 - Valg af dirigent – bestyrelsen foreslog Jørgen Buus, som blev valgt.
Jørgen B takkede for valget og konstaterede, at han havde modtaget indkaldelsen i
god tid. Indkaldelsen indeholder de 11 punkter jf. foreningens vedtægter samt oplysninger om kontingent og pladsleje for 2011. Dirigenten gav herefter ordet til formanden.
Pkt. 2 – Bestyrelsens beretning for det forløbne år – Formanden:
Medlemmer.
I Viborg sejlklub er der ved indgangen til 2011 163 medlemmer. Det er en stigning
på 13 siden sidste år.
Beretning.
Denne beretning omhandler bestyrelsens arbejde i år 2010. Under afdelinger kommer den enkelte ledere med afdelingens egen beretning. Jeg vil blot nævne 2,4 mRafdelingen, der havde 20 års jubilæum i 2010. Ved den lejlighed modtog sejlklubben
en check fra LIONS CLUB Viborg på 50.000 Kr. til indkøb af en ny båd - en stor

tak til LIONS CLUB herfor. Der blev afholdt et fint lille arrangement ved denne
lejlighed for at fejre 20-årsdagen og dåb af den nye båd.
Juniorudvalget har i 2010 ansøgt Nordea om støtte til indkøb af ny følgebåd til juniorerne og fået en donation på 15.000 kr. - stor tak til Nordea herfor.
Bro og plads.
I 2010 fik vi lagt broen fra knækket og ud til molehovedet, med et rigtig godt resultat – et pænt og kvalificeret arbejde udført af ”ældregruppen”. Det nyrenoverede
molehoved blev opmålt og der blev lavet nye digitaliserede tegninger udført af Kim
W – tak for det. Efterfølgende blev arbejdet færdigmeldt til Kystdirektoratet samt til
Farvandsvæsenet og Kort- og Matrikelstyrelsen. Den danske havnelods er også opdateret med et billede af hele havneanlægget i Hjarbæk.
Der blev holdt afleveringsforretning med Ivan Jakobsen, Struer og efterfølgende
blev der fulgt op med en invitation til Ivans folk og ”ældregruppen” med en bid brød
og en øl til de involverede.
Det opgravede materiale blev fordelt på pladsen i flere omgange suppleret med passende mængder knust beton. Vi har igen få et god vinterplads til bådene – om der så
skal foretages en yderligere udjævning af pladsen, vil vi tage stilling til, når bådene
er kommet i vandet.
Viborg Kommunes opsigelse af overenskomsten.
Da vi orienterede om opsigelsen af Overenskomsten fra Viborg Kommune på sidste
generalforsamling, blev bestyrelsen bedt om at undersøge, om Viborg Sejlklub kunne overtage hele havnen. Dette faldt godt i tråd med det, som bestyrelsen også havde
talt om. Der blev formuleret breve fra sejlklubben til Viborg Kommune, til borgmesteren og til medlemmerne af Teknisk Udvalg - der var andre, der skrev læserbreve i
avisen, men bestyrelsen hørte intet (på havnen gik snakken og rygterne var mange).
Onsdag d. 6. oktober kom mødet med Viborg Kommune (Per Christensen) og Søren
Gyts Olsen (formand for Teknisk Udvalg). Sejlklubben fik her lejlighed til at fremføre deres ønsker og synspunkter om en fremtidig opdeling af havnen.
Uddrag fra mødet
Det er Viborg Kommunes udgangspunkt for mødet, at den gældende ordning som

sagt er gældende.
Formålet med mødet er derfor, at man søger at afklare tvivlsspørgsmål, samt søger at få
maksimal enighed og løsninger, der kan gøre havnen og dens brugere mest mulig tilfredse.
Resultatet af drøftelserne blev, at
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Forvaltningen er indforstået med, at Viborg Sejlklub skal have et gebyr på 175 kr/
år eksklusive moms for de sejlere, der har plads i den kommunale del af havnen
for deres brug af sejlklubbens faciliteter: Slæbested, kran, mastekran og miljørum. Viborg Kommune sørger for opkrævningen af beløbet og videregiver herefter det samlede beløb til Viborg Sejlklub for de både, der ligger i den kommunale
havnedel.
Forvaltningen er indforstået med, at Viborg Sejlklub forestår hele administrationen af gæsteordningen/frihavnsordningen - også for den kommunale del af havnen. Det betyder eksempelvis, at en ledig plads hos en sejler i den kommunale del
af havnen, kan disponeres af Viborg Sejlklub til ovennævnte ordning (det kan
således være, at pladsen er ledig i en weekend, hvor den pågældende sejler selv
er på tur. I dette tilfælde kan en gæstesejler få glæde af pladsen der anvises af
Viborg Sejlklub).
Forvaltningen er indforstået med, at der afholdes et møde med Viborg Sejlklub
een gang årlig om en række praktiske samarbejdsprojekter. Bl.a. sikring af sømærker m.v. Fra forvaltningen deltager Niels Hammer Sørensen og Kim Wurtz.
Disse personer vil snarest tage initiativ til mødet. (på dette møde kan det drøftes
og afklares, hvor lang tid der er mulighed for dobbeltleje af en plads).
Forvaltningen er enig med Viborg Sejlklub i, at brugerne både i den kommunale
del af havnen og i sejlklubbens del skal være godt instrueret om gældende regler.
Forvaltningen vil snarest iværksætte en information for medlemmerne i den kommunale del og forventer tilsvarende, at Sejlklubben ligeledes informere deres
medlemmer.
Forvaltningen kan oplyse, at administrationen af venteliste for den kommunale
del af havnen vil blive varetaget af forvaltningen.
I den kommunale del af havnen bliver der ikke mulighed for at fremleje en plads.
I den kommunale del af havnen er der krav om at bådene skal være forsikret.

Viborg Sejlklub administrerer frihavnsordningen for hele havnen og udgifterne fordeles i
forhold til antal pladser mellem Viborg Sejlklub og Viborg Kommune.
Takst blad.
For bl.a. at kunne lave en aftale med Viborg Kommune var det nødvendigt at fastlægge
priser på alle de ydelser, som Viborg Sejlklub leverer. Derfor valgte bestyrelsen at lave
et Takstblad - Takstbladet vil fremover kunne findes på vor hjemme side med opdaterede
priser. Herved samler vi alle priser et sted.

Ventelisteblanket og Retningsliner for tildeling af plads.
Vi har fundet det nødvendig at tilpasse ventelisteblanketten, så den passer til den nye
opdeling af havnen i 2011 og fremover.
Retningsliner for tildeling af plads i Viborgs Sejlklub havn, er også blevet opdateret, så
de tidligere generalforsamlingsbeslutninger er medtaget heri. Erling orienterer mere herom under Pkt. Planer for det kommende år.
Sejlerskole og praktisk sejlads.
Det er et stort aktiv for Viborg Sejlklub, at vi kan tilbyde sejlerskole samt duelighedskurser og praktisk sejlads, fordi det giver klubbens nye medlemmer en bedre start på sejler
livet, men det giver også flere medlemmer og bedre økonomi for klubben. Det er også
rigtig dejligt, når der kommer nye til, der gerne vil med ud at sejle. Bestyrelsen værdsætter meget det store arbejde, som medlemmerne gør omkring disse aktiviteter.
Fester og fælles tur.
Vi har igen i år haft det vanlige antal fester og sammenkomster med en rigtig god opbakning – det skal vi også fastholde i 2011. Vi havde også en fin fælles tur til Virksund og
derefter videre til Sundsøre med mange udfordringer.
Logo
Vi har fundet det nødvendigt at modernisere vort logo på brevpapiret, Henrik har løst
denne opgave på tilfredsstillende vis.
Fladskærm.
Bestyrelsen har bevilget penge til et nyt fjernsyn, som bl.a. skal bruges til duelighedskurserne og undervisningen af juniorerne men selvfølgelig også til TV-Avisen for gæstesejlere og andre.
Slægtelauget.
Vi har skriftlig opsagt alle tidl. aftaler med Slægtelauget og i samme brev inviteret til at
lave nye, så der er helt rene klare linjer om fremtidige aftaler, herunder betingelserne
herfor og til hvilken pris.
Pladsen foran huset.
Vor nabo mod nord er nu færdig med at ombygge deres bolig og har reetableret vores
parkerings plads i den stand, som det var aftalt. Det nye stakit er også nydeligt og fint.

Ny hjemmeside.
Vi får i dag en helt ny hjemmeside med et mere tidssvarende look og med mere moderne
teknik, der gør den nemmer at finde rundt for brugerne men også for dem, der løbende
skal opdatere siden. Der bliver en præsentation af hjemmesiden under Pkt. Eventuelt.
Søsætning.
Den prisstigning, som vi længe har frygtet fra kranfirmaet BMS, vil slå i gennem her til
foråret, når vi skal havde bådene i vandet. Den store kran vil søsætte alle bådene, og derfor starter vi kl. 7.00 med de første både, så vi kan nå at blive færdige samme dag.
Det er også sådan, at vi ikke længere kører på en fast pris – i stedet er der tale om timebetaling, som vi selv følgelig får en rabat på.
Derfor er det vigtigt, at i bruger sommeren til at få jeres stativer renoveret, så de er helt i
orden og er lette at indstille.
Bestyrelsen har fastsat prisen ved søsætningen i foråret til 450 kr. pr. båd incl. moms.
Hvis der skal bruges ½ - 1 time på et løft er den reelle pris 1.700 kr. Det er derfor meget
vigtigt, at alt kører i olie med stropper og stativ!
Bestyrelsen vil evaluere på denne model i løbet af sommeren – det kunne måske også
være en mulighed at starte fredag for at spare weekend tillægget.
Det var bestyrelsens beretning for 2010.
Herefter fik medlemmerne ordet:
Et medlem spurgte, hvad bestyrelsen gør ved den lave vanddybde (1,5 m ved normal
vandstand) inde ved broen under mastekranen. Næstformanden nævnte, at man ville afvente og se tiden an – både med stor dybdegang har altid givet problemer, når vanstanden
var lav.
Et andet medlem spurgte ind til gebyret på 175,- kr. for pladserne i den kommunale del.
Der betales 175 kr. pr. kommunal plads for benyttelse af slæbested, kran og miljørum.
Et tredie medlem nævnte, at den kommunale sagsbehandling havde været meget kritisabel og uigennemsigtig og roste bestyrelsen for at de var blevet ved og trods alt havde fået
en rimelig aftale på plads, samt at sejlerskolen var et rigtig godt initiativ.
Dirigenten gav herefter ordet til Henrik Z, juniorleder:
Juniorafdelingens beretning:

Det har været endnu en super-fin junior-sejler sæson, med masser af godt sejlervejr og et
hold dejlige børn hvor sejlerne fra sidste år er blevet endnu bedre sejlere og nybegyndere
fra i år er kommet lyn-hurtigt efter dem.
Vi har således haft 2 meget homogene hold, og har virkelig kunnet mærke at juniorerne
har haft LYSTEN til at lære at sejle – DEJLIGT!
Efter at Morten Lyngsø, som også sidste år trænede de ældste sejlere, flyttede på efterskole, har Per Vig taget over på træningen af de ældste sejlere og har med stor succes
delt ud af sin sejlerviden. Tak for indsatsen, Per – vi håber meget du har lyst at fortsætte
som cheftræner i den kommende sæson!
Og så var vi så heldige at Signe Skou, som efter sommeren var den eneste tilbage fra
forårets ældste sejlere, meldte sig på vandet med at træne de yngste sejlere, og her har
hun været yderst vellidt. Tak for hjælpen i denne sæson Signe! Jeg ved at Signe har
meldt sig på Dansk Sejlunions trænerkursus her i foråret, for at blive en endnu bedre
træner – så der kan Per og hende blive et godt team.
Også stor tak til Carsten og Marianne Nyvang som igen i år både taget sig kærligt af
materiellet i containeren, og juniorernes behandling af det, og gjort dem selvhjulpne med
til- og afrigning. De løbende udgifter til vedligehold af joller gør, at vi i den kommende
sæson har besluttet at juniorerne, modsat de 3 sidste år, i næste sæson skal betale leje af
jollerne. Men det er stadig en billig sport – sammenlignet med fx. Fodbold.
En større udgift som har presset på siden vi genoptog juniorafdelingen var ønsket om en
mere tidssvarende følgebåd, og vi søgte derfor Nordea Fonden om et tilskud, og de har
bevilget hele 15.000,- hertil. Det er vi naturligvis meget taknemmelige for og vi leder nu
med lys og lygte efter et knaldtilbud – og I må endelige sige til hvis I ser eller hører noget om et godt tilbud som kan gøre det endnu tryggere at have sejlerne på vandet, samt
give mulighed for at have følgebåd med ud til stævner.
Efter 3 år ved roret som juniorleder vil jeg meget gerne overgive hvervet til en anden.
Håbet er at finde et godt team som i næste sæson kan fortsætte juniorernes muligheder
for at de dejlige aftener på fjorden. Og med det gode forældre-team der har været i 2010
er jeg sikker på, det nok skal lykkes!
Tak for 2010
Dirigenten takkede juniorlederen og gav herefter ordet videre til medlemmerne:
Der var ingen medlemmer, der ønskede ordet i forbindelse med juniorlederens beretning.
Dirigenten gav herefter ordet til Per B, 2,4 mR-afdelingen:

2,4 mR-afdelingens beretning:
I februar måned blev der fremsendt en ansøgning til LIONS CLUB om en ny 2,4 mRNorlin MK. III til erstatning for den gamle Søløven, som har 20 år på bagen.
I april måned deltog Per og Sekretæren i et Handicapseminar afholdt af DS i Hou bl.a.
om sikkerhed og krav til løft af handicappede – efterfølgende blev kranen omhyggelig
gennemgået, og der var flere ting der blev udskiftet.
I april modtager Viborg Sejlklub en donation på 50.000 kr. til indkøb af en nyere god
Norlin båd, der blev fundet gennem producenten i Finland.
Der blev også gennemført sejlads på søen i forbindelse med Søværnets jubilæum.
Den 12. august fejrer 2,4 mR-afdelingen 20-års jubilæum og døber samtid den nye båd
med navnet Søløven II.
Dette år er der rigtig mange patienter, der har gjort brug af sejltilbuddet – rigtig mange
patienter har holdt ved i hele sæsonen. Der har også været en rigtig fin opbakning fra
personalet i Paraplegien – tak for det.
Per afsluttede beretningen men nogle pæne ord til den afgående sekretær (Bestyrelsens
kontaktperson til udvalget) – og en meget fin olielampe, hvor lyset skulle indikere en tak
fra alle de patienter, som sekretæren havde været med til at give ”lys i øjnene” – Tak til
Per for de venlige ord og den fine gave.
Afdelingen ser frem til den kommende sæson, hvor der igen sejles hver tirsdag (bortset
fra sommerferien).
Til slut en tak til ledelsen på Paraplegien for samarbejdet i 2010 - vi ser frem til den
kommende sæson.
Dirigenten takkede Per B for beretningen og gav herefter ordet videre til medlemmerne:
Der var ingen medlemmer, der ønskede ordet i forbindelse med 2,4 mR-afdelingens beretning.
Pkt. 3 - Forelæggelse af regnskab for det forløbne år – Kassereren gennemgik herefter det udsendte regnskab i hovedpunkter og supplerende efterfølgende med de nærmere
specifikationer til regnskabet.
Regnskabet udviser et negativt driftsresultat på 11.987 kr., hvilket bestyrelsen finder
tilfredsstillende, da der bl.a. er anvendt 28.000 kr. til udjævning og afdækning af det opgravede materiale fra havnen.

Som supplement hertil oplyste kassereren, at donationen fra Nordea på 15.000 kr. var
medtaget under skyldige omkostninger.
Herefter fik medlemmerne ordet:
Der var ingen, der ønskede ordet.
Generalforsamlingen godkendte herefter regnskabet for 2010.
Pkt. 4 - Fastsættelse af kontingent og pladsleje – Bestyrelsen stiller forslag om en forhøjelse af pladslejen med 50 kr. pr. plads samt en forhøjelse af vinterpladslejen med 100
kr. pr. plads for både på eller over 28 fod. Som supplement hertil havde alle medlemmer
modtaget bestyrelsens forslag til Takstblad for VS 2011.
Herefter fik medlemmerne ordet:
Der var et medlem, der fandt det utilfredsstillende, at ”de store både” nu skal straffes med
en større vinterpladsleje. Næstformanden begrundede forslaget, men medlemmet fastholdt sit synspunkt. Resultatet blev at dirigenten foreslog en afstemning med alm. håndsoprækning – Der var enighed herom. Afstemningen viste helt klart et massivt flertal for
bestyrelsens forslag – forslaget blev vedtaget.
Et andet medlem spurgte ind til prisen på 51,35 kr. pr. m2 bådplads – hvordan er bestyrelsen nået frem til dette beløb ? Indgår der en pristalsregulering ? Kassereren lovede at
undersøge dette nærmere efterfølgende.
Kassereren har efterfølgende kontrolleret udregningerne og priserne på Takstbladet – Alle priser på Takstbladet er korrekte og derfor gældende for 2011!
Medlemmerne fandt Takstbladet som en god nyskabelse og havde ikke øvrige spørgsmål
og bidrag hertil. Takstbladet bliver herefter gældende for 2011, når kassereren har undersøgt m2 prisen nærmere.
Generalforsamlingen godkendte herefter bestyrelsens forslag.
Pkt. 5 - Indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag.
Pkt. 6 – Valg af kasserer
Dirigenten oplyste, at kassereren modtager genvalg.
•

Orla C genvælges med applaus.
Fortsættes på side 24.

Generalforsamlingen.
I år havde generalforsamlingen et betydeligt
større fremmøde end
tidligere år, hvilket er
meget positivt. En af
årsagerne til det store
fremmøde var formodentlig, en forventning
om yderligere information vedrørende konsekvenserne af havneopdelingen. Eller rettere
sagt evt. konsekvenser
ved at kommunen fra
årsskiftet har overtaget
administrationen af den
kommunale del af havnen. Referatet fra generalforsamlingen giver
en detaljeret beskrivelse heraf.
Denne side giver også
en mere humoristisk
side af generalforsamlingen ☺.
Ejler.

Pkt. 7 – Valg til bestyrelsen
Der skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og én suppleant.
Dirigenten oplyser at Erling H og suppleanten Jens Dyrbye begge modtager genvalg
(Walther T modtager ikke genvalg). Bestyrelsen foreslår i stedet: Leif Vang Larsen.
•

Erling H og suppleanten Jens Dyrbye genvælges med applaus.

•

Leif Vang Larsen vælges som nyt bestyrelsesmedlem med applaus.

Pkt. 8 – Valg af revisor og revisorsuppleant – På valg er Knud Bloch Jensen (revisor –
modtager genvalg) og Harry Vig L (revisorsuppleant – modtager genvalg).
•

Begge genvælges med applaus.

Pkt. 9 - Nedsættelse af udvalg
Havne-/pladsudvalget:
Søren K S, Lars B, Børge L og Niels S S - modtager genvalg.
Knud S, kommunal repræsentant og Leif Tipsmark, laugskoordinator udtræder begge af
udvalget.
•

Søren K S, Lars B, Børge L og Niels S S genvælges med applaus

Kapsejladsudvalget :
Finn Andersen modtager ikke genvalg.
Kristian M foreslår Henrik Z som nyt medlem.
•

Kristian Melgaard genvælges og Henrik Z vælges begge med applaus

Klubhusudvalget:
Oluf N og Jørgen K modtager genvalg til klubhusudvalget
•

Oluf N og Jørgen K vælges med applaus.

Børge List fungerer også fremover som bestyrer af øl og vand – ingen gør det bedre

2,4 mR-udvalget
(modtager genvalg)
•

Per B genvælges med applaus.

D. S. isbåde
Det var p.t. ikke muligt at finde en kontaktperson til udvalget
Bladudvalget
(modtager begge genvalg)
•

Bjarne og Ejler genvælges med applaus.

Juniorudvalget
(Juniorerne finder efterfølgende en ny juniorleder)
Henrik Zacho fortsætter som juniorleder indtil bestyrelsen har modtaget forslag til ny
leder.
Bøjeudvalget
(modtager genvalg)
•

Harry Vig og Børge List genvælges med applaus.

Festudvalgskoordinator
(modtager genvalg)
•

Elly Thomassen genvælges med applaus.

Pkt. 10 - Drøftelse af planer for det kommende år
Erling H orienterede herefter om bestyrelsens planer for det kommen år:
∗

Slæbestedet skal renoveres, når vejrliget tillader det. Erik H har sagt ja til at udføre svejsearbejdet og Åge F stiller sikkert svejseværk til rådighed. Det bliver nødv.
med et par kranløft og indkøb af diverse materialer hertil.

∗

Klubhusets gavl skal renoveres med maling, og der skal sikkert også indkøbes lidt
nyt træ. Det kræver liftleje, og her kunne Carsten Nyvang måske være behjælpelig. Kassereren søger om tilskud hertil og får vi dette, bliver arbejdet udført i
2012.

∗

Lysforholdene på pladsen - specielt hen til klubhuset, skal forbedres. Sensorstyringen skal virke, så man ikke kan fejlbetjene kontakten i klubhuset. På mødet
med kommunens folk nævnte de, at de ville udskifte lamperne på havnen, og at vi
skulle overveje, om vi vil have et par lamper med til en fornuftig pris. Kommunen
burde opstille en lampe ved siden af den kommunale toiletbygning hen mod slæbestedet. Spørgsmålet er så om sejlklubben skal supplere med en lignende lampe
ved terrassen (ved enden af kørevejen). Alle lamper bør sensorstyres.

∗

Der skal en stillingtagen til, om der skal ske en pæleudskiftning/flytning af pælene fra knækket og ud - flere af pælene er meget dårlige og pladserne er for smalle.
Hvis vi har både til de smalle pladser p.t., kunne det evt. vente.

∗

Skaderne efter isvinteren skal også udbedres og arbejdet kan blive lidt omfattende
for ”rambukholdet”

∗

Hjemmesiden skal færdiggøres, og her kommer der flere bidrag efter generalforsamlingen (takstblad og tekstrettelser i tilknytning til takstbladet).

∗

Det skal vurderes om det er nødvendigt med en efterregulering af vinterpladsen,
når bådene er i vandet.

∗

Der kan også blive behov for en ny sejlmålingsdag.

∗

Der er behov for en liste med mailadresser på alle medlemmerne - Ejler og Walther ja til at indsamle disse oplysninger.

Dirigenten efterlyste herefter kommentarer til bestyrelsen planer og forslag fra generalforsamlingen:
En sejler oplyste, at Mercantec tilbyder foreninger et arbejdshold af håndværkere (uden
lønudgifter) til udførelse af fx reparation af gavl – sejlklubben skal selv betale alle materialer.
Pkt. 11 – Eventuelt
En sejler nævnte, at medlemmerne kan tegne en meget billig ansvarsforsikring (under
200 kr.) i Danmarks Fritidssejler Union, hvor sejlklubben også er medlem – p.t. er der 4
sejlere i VS, der har udnyttet denne mulighed.

Anni Skov gav herefter en kort indføring i den nye hjertestarter, der placeres ved parkeringspladsen ved kroen, hvor den tidl. telefonboks var placeret.
Alle må bruge hjertestarteren, når der er behov herfor. Demonstrationen viste, at den enkelte bruger step for step ledes gennem hele proceduren. Først når man har udført de enkelte punkter, ledes man videre i forløbet.
Indtil videre er det kun få sejlere, der har gjort brug af kursustilbuddet, så bestyrelsen bør
undersøge, om der ikke er tilslutning til et nyt kursus i Hjarbæk blandt sejlerne.
Ole U, Sjægtelauget bad herefter om ordet og indledte indlægget med en lille beretning
om hans eget sejlerliv. Hovedbudskabet i indlægget var dels at motivere flere sejlere
komme noget mere på ”sjægtebroen” og få en prøvetur i en sjægte, så man ved selvsyn
kunne opleve afdrift og andre besværligheder ved det at gå ud og ind for sejl.
Ole håbede meget på, at der kunne skabes et godt forhold mellem de to havnedele fremover – også i forbindelse med Sjægte-VM.
Formanden præciserede, at sejlklubben ikke ønskede sjægtene ud af havnen – Sejlerne er
meget opmærksomme på, at det er et fint aktiv for Hjarbæk Havn, som vi ikke kan undvære. Men sejlklubben er bare nødt til at indføre en betalingsmodel for de ydelser og
servicefaciliteter, som sejlklubben stiller til rådighed, nu hvor Kommunen har opsagt
overenskomsten. Det fremgår også helt af den opsigelse, som sejlklubben fremsendte
vedr. opsigelse af alle gamle aftaler – i denne opsigelse inviterede bestyrelsen jo også til
en drøftelse om det fremtidige samarbejde efter opdelingen i to havnedele.
Ole U spurgte herefter ind til om medlemmerne i sejlklubben var bekendt med, at sjægtelauget fremover skulle betale et aftalebeløb på 3.000 kr. for benyttelse af sejlklubbens
faciliteter i forbindelse med Sjægte-VM.
Formanden nævnte, at det først blev kendt nu, men præciserede også, at i prisen indgik
gæsteleje 8 dage før og 8 dage efter VM samt benyttelse af sejlklubbens vinterplads og
øvrige faciliteter. Vi ønsker ikke, at fungere som kontrollører ved sjægte-VM, men i stedet en håndterbar model, hvor sejlklubben afregner med sjægtelauget.
Sebastian W fik herefter lejlighed til en kort præsentation af sejlklubbens nye hjemmeside – hjemmesiden findes nu på den gamle adresse: www.viborgsejlklub.dk .
Det er et meget flot resultat som webteamet er nået frem til – stor tak til Sebastian, Henrik, Tina og Per.
Prøv den nu - prøv den nu
Formanden:
Sejlerkruset tildeles dette år til den afgående sekretær for arbejdet gennem 14 år, som tak
for arbejdet i sejlklubben.

Sekretæren kvitterede for de pæne ord og takkede for det gode samarbejde i klubbens
bestyrelse og den opbakning, som medlemmerne har givet undervejs.
Den afgående sekretær glæder sig nu til at indtræde i sejlklubbens underafdeling ”for
brokmåse og gnækkere” - men vil også gerne give en hånd med fremover.
Generalforsamlingen gav megen applaus hertil.
Formanden takkede til slut dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen og de fremmødte for god ro og orden under samme.
Generalforsamlingen afsluttes vanen tro med et trefoldigt leve for Viborg Sejlklub.
Herefter var Sejlklubben vært ved et fælles kaffebord.
∗

Mødet med udvalgene er fastsat til den 1. marts 2011 kl. 19.00 i klubhuset
(udmeldt på generalforsamlingen).

∗

Bestyrelsen konstituerer sig inden mødet og mødes kl. 17.30 i klubhuset
(konstituering og borddækning). Der serveres pølsebord for udvalgsmedlemmerne
– Per B sørger herfor.

WT – 25. februar 2011

Følgende:
Har meldt sig ind i Viborg Sejlklub.
De bydes hjertelig velkommen i VS med håbet om, at de vil få glæde og fornøjelse af
medlemskabet.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Fornavn

Efternavn

Adresse 2

Post

Bynavn

Lars

Borreskov

Drakenvej 26, Kølvrå

7470

Karup

John

Hansen

Hedevænget 17

8800

Viborg

Bestyrelsens konstituering og mødet med udvalgene 1. marts 2011 kl. 17.30 i klubhuset
Afbud: Henrik Z, Per Bach og Frank Rømer
1. Bestyrelsens konstituering
Bestyrelsespost:

Kontakt til udvalg

Peter Blach, formand

Bøje- og festudvalg

Erling Hansen, næstformand

Kapsejladsudvalg

Orla V. Christensen, kasserer
Frank Rømer, sekretær

Bladudvalg
Juniorafdelingen

Leif Vang, bestyrelsesmedlem
Per Bach, bestyrelsesmedlem

Havne-/pladsudvalg og 2,4mR
Klubhusudvalget

Jens Dyrbye, suppleant
Bestyrelsen konstituerede sig, som ovenfor.
2. Mødet med udvalgene kl. 19.00
- Formanden bød velkommen til 14. medlemmer.
- Bestyrelsens planer for det kommende år omfatter:
Formanden gav kort velkomst til de fremmødte i udvalgene og fortsatte herefter med
ønskerne fra generalforsamlingen i 2011:
Medlemmernes ønsker fra generalforsamlingen:
Et medlem nævner, at det er meget sumpet i øverste båd række (op mod Leif) – Kan vi
ikke gøre noget ved det?
Et andet medlem nævner, at der mangler lys på pladsen om vinteren, og der mangler et
kabel på toilet broen, kabel op til kransokkel mangler, samlingen er under vandet. Pæl
med lys. Opgave til Frank.
Et andet medlem nævner, at der bør laves en mail-liste så medlemmer kan tilmelde sig de
enkelte projekter pr. mail. – Bestyrelsen vil arbejde videre hermed.
Medlemmer vil i bladet blive opfordret til at sende en mail til kassereren, således, at sejlklubben kan indsamle mailadresser på de medlemmer der har en adresse.
Der er bestilt 200. standere broderet. Salgspris kr.50,00 købspris kr. 50,00.
Alle får frihavnsmærke, dem i den kommunale del får et ved henvendelse til havneplads udvalget.
Kommunen betaler i forhold til antallet af pladser i havnen.

3. Udvalgenes ønsker
Bladudvalget:
Bladudvalget arbejder videre som nu. Der kommer en ny forside på bladet i 2011.
Hjemmeside:
Kalender og køb -salg vedligeholdes af Ejler.
Tekst øvrigt vedligeholdes af Walther.
Billeder vedligeholdes af Tina.
Bøjeudvalget:
Bøjeudvalget har accepteret, at de ikke får lønforhøjelse, selvom der nu er tale om 3 turbøjer.
Festudvalgskoordinatoren:
Elly har fået Sonja til at lave det nye opslag med årets fester – husk nu at skrive jer på!
2,4 mR-udvalget:
Ingen mødte.
Klubhusudvalget:
Gavlen mod vest trænger til maling – det samme gør siden mod syd. Der er ønske om
oprydning i bestyrelsesrummet, det vil blive ordnet i foråret. Varmesystemets kanaler
forsøges renset i foråret.
Havne-/Pladsudvalget:
Søren var ikke mødt, der blev drøftet vente- og fordelingsliste. Ventelisten vil i fremtiden
blive lagt ud på hjemmesiden.
Udvalget mødes den 3. marts for at drøfte pladsfordelingen og -tildelingen af faste og
lånepladser. Ventelisterne bliver styrende for tildelingen og ventelisteprincippet skal
følges. Udvalget har forventning om, at dette års havneplan falder i hak på bedste måde.
Udvalget vil forsøge at etablere flere hold i forbindelse med søsætningen, da der startes
tidligt og det skal klares på en dag.
Kapsejladsudvalget:
Christian Meldgaard siger se hjemmeside og kalender, der vil blive forsøgt nye tiltag
med hygge efter sejladserne.
16. både er målt i vinter.
Rambukken slår de pæle der er kommet op i vinter. Slæbestedets jernplader svejses og
der kommer nye rustfrie kæder.
Duelighedskursus. 16. deltager 13. forventes at gå op.

Der opfordres til at se Google kalender under hjemmesidens aktuelt.
Juniorudvalget:
Afbud fra Henrik Z
4. Forstærket Pølsebord (arrangeret af Per B):
Næste bestyrelsesmøde:
Tirsdag den 5. april 2011 kl. 19.00 i klubhuset.
OVC 5-03-2011

Kapsejlads.
Datoerne og tider for onsdagskapsejlads og opstart på denne
aktivitet vil fremgå af Kalender
på hjemmeside
www.viborgsejlklub.dk

Husk at få taget de sidste mål på
mast og båd inden det går løs.

E-mail adresser.
Viborg sejlklub vil gerne have E-mail adresser fra medlemmerne, da
denne kommunikationsform efterhånden er blevet den mest anvendte,
og så er den hurtig og billig.
Adresserne skal alene bruges til at informere medlemmerne om nyheder
i sejlklubben samt emner som ville være uaktuelle/overståede, når næste
blad udkommer.
Oplysning om E-mail adresse er ganske frivillig og sendes til kassereren: egevej9@gmail.com

Nye retningslinier for tildeling af bådplads i sejlklubbens havnedel.
Hjarbæk Havn
Hjarbæk Havn har to ejere: Viborg Kommune og Viborg Sejlklub.
Den kommunale havnedel omfatter broerne 1, 2, 3 og 4 ved den sydvestvendte mole,
hvor udlejning og øvrig administration varetages af Forvaltningen i Viborg Kommune.
Pladslejerne i den kommunale havnedel kan anvende Sejlklubbens slæbested, miljørum,
kran og mastekran jvf. gældende aftale med Forvaltningen.
Gæstepladslejen i den kommunale havnedel tilfalder Viborg Sejlklub, der stiller klubhusfaciliteter med køkken, opholds- og badefaciliteter til rådighed for gæstesejlerne.
Gæstepladslejen afregnes i kuverter, der placeres i postkassen på miljørummet.
Oplægning af både på Viborg Sejlklubbens areal kan kun ske efter aftale med Sejlklubben og på klubbens vilkår. Det samme er gældende for anvendelse af og parkering på
Sejlklubbens vinterplads.
Retningslinier for tildeling af bådplads i Sejlklubbens havnedel i Hjarbæk
For at erhverve bådeplads ved en af sejlklubbens broer kræves der fuldt medlemsskab af
Viborg Sejlklub.
Medlemskontingent, pladsleje og indskud fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Kontingent og pladsleje opkræves halvårsvis forud (1. april og 1. oktober). For fartøjsejere skal forfaldne restancer være betalt inden søsætningen.
Viborg Sejlklubs Havne-/pladsudvalg fører en offentlig tilgængelig venteliste. Medlemmer, der ønsker at stå på klubbens venteliste betaler et årligt gebyr herfor. Havne-/
pladsudvalget er endvidere ansvarlig for, at havneplanen for sejlklubbens havnedel løbende opdateres og er offentlig tilgængelig.
Henvendelse vedrørende bådplads, venteliste og lignende henvises til Havne-/
pladsudvalget.
Ved salg af båd kan bådpladsen ikke overdrages køberen. Fartøjsejeren bevarer sin ret til
at få anvist plads, såfremt han anskaffer båd senest næstfølgende (denne-, følgende- og
næstfølgende-) sæsons første maj og har erlagt fuld pladsleje. Havne-/pladsudvalget disponerer over pladsen som låneplads i den mellemliggende periode.
Hvis der opstår tvivl om pladsejeren nu også er ejer af det pågældende fartøj, kan bestyrelsen forlange, at pladsejeren dokumenterer sit ejerskab til det pågældende fartøj ved at

fremvise gyldig ansvarsforsikring lydende på pladslejerens navn.
En fartøjsejer med fast- eller låneplads, der af en eller anden grund ikke får sin båd i vandet ved søsætningen/tænker på at sælge, er forpligtet til at orientere Havne-/
pladsudvalget herom, så udvalget straks kan disponere over pladsen. Hvis båden ikke er
søsat inden den 15. maj, disponerer Havne-/pladsudvalget over pladsen som låneplads.
Fartøjsejeren skal herefter mindst 14 dage forud for søsætning give Havne-/
pladsudvalget besked herom.
Fartøjsejere skal fortøje deres fartøj forsvarligt på den anviste plads med 2 for- og 2 agterfortøjninger, således det ikke er til ulempe for andre. Det er et krav, at der anvendes
minimum 12 millimeter tovværk for- og agter, samt at der er to af fortøjningerne, der er
affjedret.
Et fartøj henligger i havnen for ejerens regning og risiko, og ejeren er pligtig til, at holde
sit fartøj ansvarsforsikret. Gyldig forsikringskvittering skal fremvises til Havne-/
pladsudvalget inden søsætningen.
Med hensyn til erhvervelse af bådplads gælder de af generalforsamlingen til Havne-/
pladsudvalget givne direktiver, herunder bl.a. at:
havne-/pladsudvalget konstituerer sig med en formand senest 14 dage efter generalforsamlingen blandt de valgte medlemmer i udvalget.
formanden er ansvarlig for, at der sker en løbende opdatering af havneplanen sommeren
igennem, at eventuelle ledige bådpladser besættes hurtigst muligt ud fra ventelisterne
samt at Sejlklubbens venteliste løbende ajourføres. Formanden er endvidere forpligtet til,
at holde bestyrelsesrepræsentanten løbende orienteret herom.
der i forbindelse med tildeling af fast plads erlægges et indskud (se gældende takstblad).
Der betales ikke indskud ved tildeling af låneplads.
medlemmer, der allerede har fast plads i havnen, har fortrinsret til at bytte denne med en
ledig bleven plads af passende størrelse, før overdragelse til et medlem fra ventelisten
kan finde sted.
bådejernes ønsker søges imødekommet i forbindelse fastlæggelsen af den “nye havneplan” umiddelbart efter den årlige generalforsamling.
havne-/pladsudvalget har ret til at omfordele pladserne (fast og låneplads) under hensytagen til bådens størrelse og for at sikre bedst mulig udnyttelse af pladserne.
ønske om optagelse på venteliste til bådplads sker ved, at ansøgeren udfylder Havne-/
pladsudvalgets blanket om optagelse på Sejlklubbens venteliste.

Blanketten ligger på sejlklubbens hjemmeside, i klubhuset og kan også fås ved henvendelse til Havne-/pladsudvalgets medlemmer.
Blanketten sendes til sejlklubbens kasserer. Ansøgeren bliver først optaget på ventelisten, når betalingen er indgået på sejlklubbens konto. Formanden for Havne-/
pladsudvalget drager omsorg for, at ventelisten opdateres og findes som frit tilgængeligt opslag i sejlklubben og i skabet på miljørummet.
Bestyrelsen for Viborg Sejlklub

Der er nu indført nye regler for omfordeling til andre pladser i
Viborg sejlklubs del af havnen.
Det er ikke længere muligt at komme på omfordeling ved henvendelse til
Havnepladsudvalget.
Tiltaget er lavet for at opnå mest mulig retfærdighed i fordelingen af de få
pladser.
Hvis du ønsker en anden, en større eller mindre plads skal du tilmelde dig
til omfordelingslisten ved at gå ind på HTTP://www.Viborgsejlklub.dk her
finder du under rullegardinet "Havnen" feltet "Bådplads"
Gå her ind under feltet: Optagelse til ventelisten eller omfordeling i Viborg Sejlklubs del af havnen
Udfyld dokumentet med omfordeling.
Send blanketten til:
Viborg Sejlklub
Att.: Kasseren
Egevej 9
7470 Karup J.
Der skal være betalt 55.-kr. før du optages på ventelisten, eller omfordelingsliste,
beløbet indsættes på konto 2330 - 0330308435.
Herefter betales et årligt adm. gebyr på 55.- kr. for at stå på ventelisten, der udsendes årligt et indbetalingskort.
Lejer af en bådplads skal være ejer eller medejer af den båd der tildeles en plads.
Bestyrelsen.
Viborg sejlklub.

Viborg Sejlklubs har
fået ny hjemmeside. Siden
ligger stadig på domænet
www.viborgsejlklub.dk
her får du nyhederne omkring sejlklubben først. Der
er flere nye tiltag, som
bedst opleves ved at gå ind
på hjemmesiden. Fremadrettet vil hjemmesiden være mere dynamisk end den
gamle, da flere personer
for muligheden for at opdatere/ændre på hjemmesiden. Det er altså op til de
involverede, hvor god
hjemmesiden skal være.
Bladet kan stadig læses i
fuld farveformat under
Sejlklubben ”Klubblad”.

På generalforsamlingen
var man ikke
helt klar over,
om der var
fundet varmt
vand under
Hjarbæk
Fjord.
I mellemtiden
er det kommet
frem i medierne, at det er
der, og at dette åbenbart
skal udnyttes.
Så i fremtiden
vil der måske
komme lidt
anderledes
trafik i Hjarbæk Havn, og
måske skal vi
til at have
båker ved
fjorden ud for
rørledningen.

Kalenderen for 2011
Aktivitet

Dato

Bem.

APRIL
05/04-2011

Bestyrelses møde

Hjarbæk

07/04-2011

Duelighedskursus kl. 19:00

Hjarbæk

09/04-2011

Klubhus optaget

Hjarbæk

27/04-2011

Eksamen duelighedskursus kl. 16:00

Hjarbæk

30/04-2011

Søsætning kl. 07:00

Hjarbæk

MAJ
03/05-2011
05/05-2011
07/05-2011
08/05-2011
12/05-2011
19/05-2011
26/05-2011
28/05-2011
29/05-2011
JUNI
09/06-2011
16/06-2011
23/06-2011
30/06-2011
AUGUST
04/08-2011
11/08-2011
18/08-2011
19-21/08-2011
25/08-2011
27/08-2011
SEPTEMBER
01/09-2011
08/09-2011
15/09-2011
OKTOBER
22/10-2011
22/10-2011
29/10-2011

Stativoprydning kl.18:30
Junior opstart kl. 18:00
Forårsfest
Klubhus optaget
Junior træning kl. 18:00
Junior træning kl. 18:00
Junior træning kl. 18:00
Klubhus optaget
Klubhus optaget

Hjarbæk
Hjarbæk
Hjarbæk
Hjarbæk
Hjarbæk
Hjarbæk
Hjarbæk
Hjarbæk
Hjarbæk

Junior træning kl. 18:00
Junior træning kl. 18:00
Skt. Hans aften
Junior træning kl. 18:00

Hjarbæk
Hjarbæk
Hjarbæk
Hjarbæk

Junior træning kl. 18:00
Junior træning kl. 18:00
Junior træning kl. 18:00
WM i sjægtesejlads
Junior træning kl. 18:00
Fransgård Cup

Hjarbæk
Hjarbæk
Hjarbæk
Hjarbæk
Hjarbæk
Virksund

Junior træning kl. 18:00
Junior træning kl. 18:00
Junior træning kl. 18:00

Hjarbæk
Hjarbæk
Hjarbæk

Stativopsætning
Afriggerfest
Bådoptagning

Hjarbæk
Hjarbæk
Hjarbæk

Næste nr. udkommer til
JUNI 2011.
Deadline for indlæg til dette nr. er
23. MAJ 2011.

Stående udvalg 2011
Udvalg

E-mail-adresse

Telefon

Havne/plads
Søren Kristian Schmidt (Formand) lykkebo@get2net.dk

86 60 15 48
23 23 08 27

Lars Blach

sibal65@jubii.dk

97 93 50 55

Børge List

bmblist@gmail.com
Udlån af bundslibemaskine.

23 39 25 06

Niels S. Søndergaard

viborgkarate@yahoo.dk

86 62 39 34

Kristian Melgaard (Formand)

melgaard@dj-freelance.dk

96 51 36 36

Henrik Zacho

henrik@zacho.net

86 64 34 56

Knud Bloch Jensen

knudbloch@hotmail.com

86 62 72 02

Oluf Nørgaard (Formand)

on@onradio.dk

86 64 24 81

Jørgen Kofoed

lillevif@hotmail.com
Udlevering af klubnøgler.

86 64 21 51

per@bandsholm.dk

40 86 37 90

Ejler Rechnagel (Formand)

e.rechnagel@youmail.dk

86 62 43 93
22 25 95 73

Bjarne Kristensen

bjarne.kristensen@live.dk

40 47 05 15

ellyarne@gmail.com

23 44 27 50

Harry Vig Lauersen

bvl41@pc.dk

86 62 37 81

Børge List

bmblist@gmail.com

23 39 25 06

Kapsejlads

Klubhus

2,4mR
Per Bandsholm
Klubblad

Festudvalgs koordinator
Elly Thomassen
Juniorudvalg
Bøjeudvalg

Vestervangsvej. Farvervej
86 62 12 66 www.Ap-farver.dk

