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Bladudvalg
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Sammendrag fra bestyrelsesmødet den 17. januar 2012 i Hjarbæk
Afbud: Orla sygdom.
Pkt. 1: Bestyrelsens julefrokost som Per havde sørget for på fortrinlig vis.
Pkt. 2: Godkendelse af referatet fra sidste møde.
Pkt. 3: Bestyrelsesmødet afholdtes under hensyntagen til frokosten som et mindre formelt møde.
Vi skal have priser hjem på flytning af pæle. Frank spørger Villy med rambukken om
priser herpå (hhv. 1, 4, 8 og 17 stk.)
Mødet med kommunen - Frank kontakter Kim Würts for et møde efter generalforsamlingen.
Per foreslog nye farver på klubhuset. Det aftaltes at tage det op på generalforsamlingen
under eventuelt.
Henrik lovede at rykke for koder fra Sebastian.
Vedr. Hjarbæk Borgerforening er der medlemmer der finder det upassende med Borgerforeningens gratis anvendelse af klubhuset. Det er bestyrelsens standpunkt, at et udvidet
samarbejde vil være til fordel for begge parter. Som et forsøg har Borgerforeningen lånt
huset gratis 4 gange på et år. Vi vil fremover opkræve et årligt beløb for denne anvendelse.
Bestyrelsen foreslår Per Vig som ny juniorleder.
Til havnepladsudvalget foreslår bestyrelsen Henrik Zacho og Niels Brohm. Frank forespørger Niels Brohm.
Som nye bestyrelsesmedlemmer undersøger bestyrelsen om Jørgen Kærgaard eller Kåre
Vistisen kunne være en mulighed. Kåre har dog ikke plads i Hjarbæk for nuværende –
Peter undersøger om der er interesse hos de to.
Der er indkommet rettidigt forslag fra Oluf om renovering af ”rødvinsbroen”. Der kommer dog flere forslag.
Frank indhenter priser på materiel til ny el på ”rødvinsbroen”.
Endelig beslutning venter til bestyrelsesmødet efter generalforsamlingen.
∗
∗

Møde med udvalgene aftaltes til tirsdag den 13. marts kl.19.00
Næste bestyrelsesmøde tirsdag den 31. januar kl. 19.30 i klubhuset.

Fr-22-01-2012 (wt)
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Sammendrag fra bestyrelsesmødet den 6. februar 2012 i Hjarbæk
Afbud: ingen..
Pkt. 1:
Bestyrelsens forslag til nyt medlem af bestyrelsen: Max Wolf er foreslået af flere medlemmer - Bestyrelsen bakker op om Max W.
Pkt. 2:
Gule ærter
Per har bestilt Gule ærter ved slagter Storm. Kuvertprisen er 80 kr. Øl og snaps sælges til
10 kr. pr. stk.
Der købes 3 flasker vin til foredragsholderen vedr. sejlads i Skotland
Pkt. 3:
Det undersøges om Rødvindbroen kan hæves ved isætning af bjælke. Peter indhenter pris
på forlængerstykker med fortøjningsring til pæle.
Pkt. 4:
Vi har modtaget tilbud på nye pæle fra den lokale pælebanker.
Peter undersøger prisen på 1 stk. pæl. - Galvaniseret.
Frank spørger Ivan Jacobsen om alternativ pris.
Vi vil i første omgang prøve selv at flytte en pæl for at få bedre udnyttelse af plads nr.
119.
Pkt. 5:
Bestyrelsen foreslår som nye medlemmer til Havnepladsudvalget:
Henrik Zacho og Niels Brohm.
Pkt. 6:
Der skal laves en aftale om, at det kun er én person fra Borgerforeningen (Inge Schou),
der kan lave aftale med Oluf om benyttelse af klubhuset, for at undgå misforståelser om
brugen.
Pkt. 7:
Bestyrelsen beslutter at Elly T tildeles Årskruset. Frank sørger for gravering.
Pkt. 8:
Frank laver liste med begrundelse for brug af 6A sikringer i strømstandere.
Tillæg.
Vi har fået pris på nye EL-standere. Standerne er steget 1000,00 kr. pr. stk. siden sidst.

Nye standere koster nu 6000,- kr. pr. stk. excl. moms dertil kommer kabel, afdækning,
fastgørelse mm. til i alt ca. 10.000,- kr. excl. moms.
Næste bestyrelsesmøde bliver:
∗
(wt)

Tirsdag d 13. marts kl. 18.00 2012 før mødet med udvalgene kl. 19.00

Sammendrag fra Generalforsamling i Viborg Sejlklub den 28. februar 2012
Formanden indledte generalforsamlingen med mindeord for sejlerkammeraten Vagn Jørgensen, som vi har mistet i 2011. Vagn var juniorleder i flere år og ydede en flot indsats
her til gavn for juniorerne og VS. Formanden bad til slut de fremmødte om at rejse sig i
et øjebliks stilhed for at mindes Vagn Jørgensen.
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 2012. Dirigenten gav herefter ordet til formanden.
Pkt. 2 – Bestyrelsens beretning for det forløbne år – Formanden:
Medlemmer
Viborg Sejlklub har ved indgangen til 2012: 156 medlemmer. Det er tale om et lille fald i
forhold til 2010. Det skyldes sikkert, at der ikke blev gennemført sejlerskole i 2011, hvor
der forudsættes medlemskab af VS for deltagelse heri.
Samarbejdet med den kommunale havn
2011 var det første år, hvor Hjarbæk Havn var blevet opdelt i 2 selvstændige dele. Samarbejdet mellem de to havne er forløbet, som vi havde forventet. Der var gjort en stor
indsats for at forberede Viborg Sejlklub på den nye situation. Bestyrelsen er af den opfattelse, at tiltag som takstblad og forhandlinger med kommunen om anvendelse af klubbens faciliteter har været medvirkende hertil.
Bestyrelsen har arbejdet med
Bestyrelsen har arbejdet med de sædvanlige arrangementer i 2011. En Sankthans fest
med god tilslutning, fællesturen (som også gennemføres i 2012 men under lidt andre
former), de gule ærter med foredrag, lørdags6frokosterne - begge med god tilslutning.

Der har også været arrangeret onsdagssejladser med god tilslutning.
Klubbens sejlerkurser er desværre ikke gennemført på grund af manglende tilmeldinger.
Andre klubber oplever samme problemer.
Der har været problemer med opdateringen af klubbens nye hjemmeside med de relevante
oplysninger (kalenderen har dog fungeret fint). Det arbejder bestyrelsen videre med og håber på en løsning snarest.
Pladsen er blevet belagt med grus, så det er til at færdes på pladsen.
Hjarbæk Sjægtelaug har udtrykt tilfredshed med samarbejdet ved Sjægte-VM og har i den
forbindelse spurgt om ordningen kan videreføres i 2012. Det har bestyrelsen sagt ja til og
aftalen videreføres til samme pris i 2012.
Spørgsmål til bestyrelsen
Udlån af Viborgs sejlklubs klubhus: ”Mener bestyrelsen at det er korrekt, at Hjarbæk Borgerforening vederlagsfrit kan anvende klubhuset - Det mener vi er forkert. Det er forbundet
en del udgifter at drive klubhuset som alle ved. Det er os medlemmer, der skal betale udgifterne. Vi skal selv betale, hvis vi lejer klubhuset til private arrangementer, hvilket er meget
fair, men der må være ens regler for alle”.
Viborg Sejlklubs bestyrelse har i forbindelse med havneadskillelsen og hele diskussionen
herom ment, at man ville indlede et tættere samarbejde med Borgerforeningen herunder, at
den fik mulighed for at anvende klubhuset 4 gange årligt (vederlagsfrit) til deres arrangementer.
Bestyrelsen har taget denne aftale op til en ny drøftelse og heri indgår, at der skal betales et
beløb for at bruge klubhuset fremover.
Sejlernes anvendelse af landstrøm til bådene: ”Kan der ikke laves et regelsæt angående
tilslutning af landstrøm til bådene om sommeren, når man forlader havnen. Spørgeren mener ikke, at det er nødvendigt, at have strøm tilsluttet, når man forlader havnen, da der jo
er en lille risiko for kortslutning, der kan ende med brand. Der er dog delte meninger herom blandt sejlerne, derfor efterlyser jeg et regelsæt herom”.
Vi har diskuteret dette i bestyrelsen og har den opfattelse, at det kun er ganske sjældent, at
der er behov for at have strøm på sin båd, når man forlader havnen. Vi har også den erkendelse, at det kan være nødvendigt, at have strøm tilsluttet en gang i mellem af forskellige
grunde. Derfor finder vi det ikke muligt at lave et regelsæt, som kan tilgodese disse behov
og samtidig kan administreres.
Søsætning
Bådeoptagningen blev delt over to dage (fredag d. 28-10 og lørdag d. 29-10). Det gik, som

vi havde forventet - der blev taget ca. 30 både op om fredagen, lørdag tog det lidt
længere tid med den enkelte båd. Det kan optimeres, så det vil vi bede Havne/
Pladsudvalget gøre fremover, så vi bruger færrest mulige af jeres penge på optagelsen.
Det er bestyrelsens opfattelse, at modellen er god og at det er måden at gøre det på.
Det giver os mulighed for at regulere prisen, når vi skal have bådene i vandet. Fremover
vil det koste 400 Kr. at få båden søsat og 450 Kr. at få den taget op.
Traktementet: Der var ikke så megen efterspørgsel på mad, da vi tog bådene på land.
Derfor overvejer bestyrelsen, om man skal fortsætte med den nuværende forplejningsordning.
Drift.
Viborg Sejlklub er en meget lille klub, som kun kan drives, hvis der er frivillige, der har
lyst at bruge deres fritid på at bevare denne perle. Vi har en velfungerende klub med
mange gode aktiviteter og et rart sted at komme.
Hvis alting ikke lykkes lige som man havde tænkt sig, bør man spørge sig selv: Hvad
kan jeg gøre for at bevare de gode faciliteter og det gode miljø i sejlklubben?
Stor tak til alle jer, der har været med til at få Viborg Sejlklub til at fungere. Tak til den
øvrige bestyrelse, som har måttet yde en ekstra indsats, når jeg har måttet tage mig af de
opgaver, som jeg har haft i hjemmet.
Tak for et godt samarbejde i 2011
Herefter fik medlemmerne ordet:
Et medlem spurgte, om aftalen med Sjægtelauget om Sjægte-VM er pristalsreguleret –
formanden oplyste at det var samme pris i 2012, men at aftalen bliver pristalsreguleret
fremover.
Et andet medlem foreslog, at bestyrelsen overvejede om en grill-løsning kunne være en
mulighed til søsætning og optagning. Bestyrelsen arbejder videre med forslaget.
Beretningen blev herefter godkendt og dirigenten gav 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.
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Den største forskel fra sidste år har været, at vi har haft de første sejlere til konkurrencer – og at de rent faktisk har klaret sig rigtig godt! Dejligt at Viborg Sejlklub igen
kommer på resultattavlerne rundt omkring.
En stor del af æren for, at vi har fået sejlere med til konkurrencer må vi give Per Vig,
som har brugt råberen ivrigt på vandet og trænet starter og taktik med ungerne – og det
har jo tydeligvis virket.
Selv de børn som til at starte med overhovedet ikke ville sejle om kap, er nu helt vilde
med det – og er tilmed blevet rigtig gode. Tak for indsatsen, Per!
Også stor tak til Signe som har taget sig af nybegynderne og med sit rolige og tålmodige gemyt har skabt ro og tryghed omkring de første ture på vandet.
En 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.
Vi indførte jo sidste år at der skulle betales jolle-leje. Så her har der været lidt ekstra at
gøre godt med til vedligeholdelse.
Og de 15.000 ,- vi fik bevilget fra Nordea Fonden er blevet anvendt til indkøb af fin
følgebåd inkl. trailer så vi også kan tage den med til stævner.
Der har også været rigtig fin forældreopbakning i år – og det ser da ud til, at den kommende sæson nok skal blive en go én af slagsen.
Tak for 2011 sæsonen!
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
Bådehuset ved søen blev malet i 2011 og afdelingen fik malingen af Sygehuset. Der er
gennemført mange gode tirsdagssejladser på en bane med 4 bøjer, der er udlagt permanent på Søndersø. En enkelt aften lykkedes det, at have alle både i vandet – et flot syn.
Der er afviklet et klubmesterskab som Match-race i to næsten ens både. Sejren gik til
Per B.
Afdelingen råder over en følgebåd med motor, 1 stk. Olsen Twinn og 4 stk. 2,4 mR.
Herudover er der 2-5 private både.

Plan for 2012
Uge 14 rigning af både, uge 15 klargøring af klubhus, uge 16 – 40 sejlads hver tirsdag
aften fra 18.00 – 21.00 og afrigning i uge 41.
23. juni afholdes Match-race med start kl. 09.00 (lørdag i Hærvejsugen) og den 29. september afholdes klubmesterskab som Match-race kl. 13.00.
Bro-renovering: I år er man nødt til at udskifte en defekt bro-sektion på 3-6 meter. Broen
skal køres væk og der skal bygges en ny. Afdelingen har lavet tegninger til en ny, men
skal have hjælp til de praktiske (Vi er jo kun ”by-folk” ved søen).
Til slut en tak til ledelsen på Paraplegien for samarbejdet i 2011 - vi ser frem til den
kommende sæson.
Dirigenten takkede 2,4 mR-lederen og gav herefter ordet videre til medlemmerne: Der
var ingen medlemmer, der ønskede ordet i forbindelse med 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.
Største ændring ift. 2010 er, at pladslejen for den kommunale havnedel ikke længere
medtages i Sejlklubbens regnskab (ca. 55.000 kr.).
Regnskabet udviser et negativt driftsresultat på 6.219 kr., hvilket bestyrelsen finder tilfredsstillende.
Som supplement hertil oplyste kassereren, at donationen fra Nordea på 15.000 kr. nu var
anvendt til en følgebåd med trailer til juniorerne.
Et medlem spurgte ind til udgifterne til afmærkningen i fjorden – Her vedligeholder og
betaler Viborg Kommune for kostene og Sejlklubben sørger for/betaler for opsætning og
nedtagning.
Generalforsamlingen godkendte herefter regnskabet for 2011.
Pkt. 4 - Fastsættelse af kontingent og pladsleje – Bestyrelsen stiller forslag om, at
pladslejen pristalsreguleres med 3% for den kommende sæson.
Dirigenten takkede kassereren og gav herefter ordet videre til medlemmerne: Der var
ingen medlemmer, der ønskede ordet – Generalforsamlingen godkendte herefter bestyrelsens forslag.
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Pkt. 5 - Indkomne forslag
Oluf N havde fremsendt forslag til renovering af ”Rødvinsbroen”, som alle har modtaget
med indkaldelsen. Bestyrelsen har drøftet forslaget og mener ikke, at man bare kan hæve
broen, da broen efterhånden har en del år på bagen.
Næstformanden foreslog, at man lavede en midlertidig reparation, hvor man forlængede
rørene der holder broen og laver en opklodsning på ca. 20 cm af brodækket. Det elektriske
system kan renoveres med nyt kabel og El-standere, som på den store sejlklub bro. Samtidig placeres alle el-samlinger i standerne, så man undgår problemerne med kortslutning
ved høj vandstand i fjorden.
Mht. ønsket om 10 amp. sikringer tilkendegiver flere sejlere med plads på den store sejlklub bro, at 6 amp. er tilfredsstillende.
Næstformanden oplyste også at bestyrelsen har indhentet tilbud på udskiftning og ramning af brugte stål pæle som fortøjnings pæle.
Et medlem stillede forslag om, at der blev nedsat en lille arbejdsgruppe (med faglig og
praktisk indsigt) til at udarbejde et renoveringsforslag af ”rødvinsbroen” til bestyrelsen.
Man skal huske på, at broen udgør det faste ”forankringspunkt” for mange store både –
det er ikke bare lige!
Pkt. 6 – Valg af formand
Dirigenten oplyste, at formanden modtager genvalg.
∗

Peter B genvælges med applaus.

Pkt. 7 – Valg til bestyrelsen
Der skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og én suppleant.
Dirigenten oplyser at Frank R modtager genvalg (Per B og suppleanten Jens Dyrbye modtager ikke genvalg). Bestyrelsen foreslår i stedet: Max Wolf som nyt bestyrelsesmedlem
og Kåre Vistisen som ny suppleant. Generalforsamlingen foreslår Jørgen Kærsgaard som
ny suppleant.
∗

Frank R genvælges og Max Wolf nyvælges som bestyrelsesmedlemmer med applaus.

Da der er tale om to forslag til valg af ny suppleant gennemføres der skriftlig afstemning
herom - afstemningen giver følgende resultat:

∗
∗
∗

Kåre Vistisen: 11 stemmer
Jørgen Kærsgaard: 33 stemmer

Jørgen Kærsgaard vælges herved som ny suppleant 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:
Børge L og Lars B - modtager genvalg. (Søren K S og Niels S S modtager ikke genvalg).
∗

Børge L og Lars B genvælges med applaus

Bestyrelsen foreslår i stedet Henrik Z og Niels Brohm som nye medlemmer.
Generalforsamlingen foreslår Walther T som nyt medlem.
Efter lidt diskussion om udvalgets nødvendige størrelse og WTs ”funktionsduelighed”
trækker Walther T sig. Herefter nyvælges:
∗

Henrik Zacho og Niels Brohm som nye medlemmer i udvalget med applaus

Kapsejladsudvalget :
Knud Bloch og Kristian M modtager genvalg (Henrik Z ønsker ikke genvalg).
∗

Knud B og Kristian M genvælges med applaus – Der er fremover kun to medlemmer i udvalget.

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
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(modtager genvalg)
∗

Per B genvælges med applaus.

D. S. isbåde
Det var p.t. ikke muligt at finde en kontaktperson til udvalget
Dirigenten foreslår at dette udvalg nedlægges fremadrettet.
Bladudvalget
(modtager begge genvalg)
∗

Bjarne og Ejler genvælges med applaus.

Juniorudvalget
Bestyrelsen indstiller Per Vig som ny juniorleder.
∗

Per Vig vælges med applaus.

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
Næstformanden orienterede herefter om bestyrelsens planer for det kommen år:
∗

Der laves en midlertidig reparation af ”Rødvinsbroen” – ideelt set hæves broen
med 20 – 30 cm. Der monteres forlængerstykker i pælene ved broen med fortøjningsringe. Der indkøbes og monteres nye el-standere med nyt kabel så alle
samlinger kommer over vandspejlet ved højvande. Hvis forslaget skal gennemføres kræver det frivillig arbejdskraft!

Bestyrelsen burde måske overveje at nedsætte en mindre arbejdsgruppe af ”fagkyndige
og praktisk begavede” som foreslået under Pkt. 5 (referentens synspunkt!).
∗

Næstformanden sendte herefter nogle plancher med ny gavlfarve på klubhuset
rundt.

Der var, som jeg hørte det, størst opbakning til farven Antrazit.
∗

Evt. flytning og udskiftning af fortøjningspæle (mange eller én enkelt?). Bestyrelsen har fået et tilbud fra M/S Ørnen og VS har selv en rambuk, som sikkert
skal i vandet?

∗

Opsamling af vejmateriale uden for slæbestedet under kranen. Ved kraftige tordenbyger skyller store dele af vejmaterialet ned i slæbestedet og ud i havnen. Der
skal sikkert suppleres med et sandfang for at løse problemet fremadrettet.

∗

Underafdækning af terrasse ved klubhus, så der kan grill’es i regnvejr
(bestyrelsesbeslutning 27/6 2011).

∗

Et medlem stiller forslag om, at sejlklubben laver en ventelisteblanket til den
kommunale havnedel til én af følgebådene (juniorerne).

∗

Et andet medlem stiller forslag om, at den lille bro ved kranen erstattes af en flydebro til juniorerne – Den nye juniorleder er meget enig heri.

∗

Et tredje medlem foreslår kunst eller ”rundebænk” på molehovedet.

∗

Et fjerde medlem efterlyser flere vinteraktiviteter med foredrag o.lign. og at kalenderen medtages i bladet – fremadrettet.

Herefter lukker dirigenten punktet.
Pkt. 11 – Eventuelt
Et medlem nævner, at vi bør flytte søsætningen én uge frem – Dette udløser en gevaldig
diskussion for og imod (flest for) med håndsopretning for og imod. Hele diskussionen
stopper med, at dirigenten gør opmærksom på, at der ikke kan træffes beslutning under
Pkt. 11 – Eventuelt. Det betyder at søsætningen gennemføres sidst i april som udmeldt i
kalender.
Kristian M erindrer om at nyindkøbte sejl skal måles før de kan anvendes til diverse kapsejladser (Klubbens målere er Kristian M og Leif V). Kristian M foreslår også, at der
afholdes en kapsejladsaften, hvor man gennemgår det mest benyttede kapsejladsregler –
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der var flere positive tilkendegivelser hertil.
Næstformanden nævnte, at nogle medlemmer af Round Table også dette år ønskede en
tur rundt i fjorden i en sejlbåd afsluttende med lidt grillmad. Tidspunktet bliver den 22.
maj og der bliver sikkert tale om 8 – 10 sejlbåde – Næstformanden håber, at sejlerne
bakker op herom.
Herefter gav dirigenten formanden ordet for nogle afsluttende bemærkninger på generalforsamlingen:
Peter B takker for genvalg og takker de afgående bestyrelsesmedlemmer og medlemmer i udvalgene. Han byder samtidig de ”nye medlemmer” velkommen til arbejdet.
Den 13. marts kl. 19.00 afholdes mødet med udvalgene (afgående og nye) til en bid
brød og en drøftelse af planerne for den nye sæson – de enkelte udvalgsformænd giver
Peter en tilbagemelding med antal fra de resp. udvalg aht. bestilling af mad.
Sejlerkruset tildeles dette år til Elly T for det store arbejde som ”festkoordinator” – tak
for din indsats – du har fortjent kruset dette år.
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 13. marts 2012 kl. 19.00 i klubhuset
(udmeldt på generalforsamlingen).

∗

Bestyrelsen konstituerer sig inden mødet og mødes kl. 18.00 i klubhuset
(borddækning).

WT – 29. februar 2012

Det er menneskeligt at fejle. ———
Det er derfor at der er så mange af os.

Søsætning forventes at starte ca. kl. 07.30
Lørdag d. 28. april 2012.
Alle bådejere der ønsker båden søsat møder ca. kl. 07.30
Da vi i år vil forsøge at efterkomme ønsket om, at de der kom først op, skal være dem
der komme sidst i, skal de der står i de yderste rækker (række 4, 5 og 6) være særlig opmærksom på at være tidlig på havnen.
Kranhold:
Hold 1: Lars Black -Jørgen Kristian Schmidt– Leif Larsen - Børge list
Hold 2: Jørgen Kofoed- Max Wolff – Mikael Black – Lars Borreskov
Bådejere der ikke skal have deres båd i vandet skal møde op for evt. flytning af deres båd.
Stativer sættes på plads den. 1. maj kl. 18.00
Det forventes, at alle bådejere hjælper til ved søsætningen.
Efter søsætningen gennemgå dit stativ for evt. reparation, så det er klar til optagning, det
er dit ansvar, at dit stativ er forsvarligt at bruge.
Ligeledes sørg for at der er ryddet op på pladsen, hvor din båd har stået fjern strips, klude
og malerdåser etc.
Havne / Pladsudvalget
Række 1

nr

Række 2

nr

Række 3

nr

Række 4

nr

Række 5

nr

Kurt Grønkjær 78

Leif Larsen

102 Max Wolf

97

Willy Bak

85

Ole Skov

35

Jens Dyrby

Kåre Vistesen gæst Ole S. Karlsen 22

Morten Bøgild

111

Jesper Bak

32

24

Kasper OverHans Knudsen 101
gard

Frank Rømer

87

Ib Borregård

88

Niels J. Hansen

18

Knud Bloch

108 Ejler Rechnagel 109 Morten Larsen
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Johan Ulrich

80

Kurt B. Larsen 83

Roland Kolk

99

Finn Andersen 98

Viggo Knudsen 53

Henrik Barret 37

K. Pedersen

Erik Justesen 36

Mogens Haltou 117
Klaus Fusager 81

Søren
Schmidt
Knud Bay

Søren Schmidt 116 Erik Nilsen

112 H. Zacho

Erik Hansen

110

Børge List

95

Børge Nilsen

47

Jørgen Kofod

100 J. Kjærsgård

H. Nordentoft

30

Soffy
Kongsgården

79

17

R. Rasmus-

33

120

Erik Madsen 114

86

Ole Foldsø

23
113
31

Toiletbygning

Række 6

nr

Række 7

nr

Række 8

nr

Nick Hutcings

Kurt Herløv

50

C. Jensen

46

B. Kristensen

96

Waifare Jolle

91

H. Poulsen

90

Jørgen Larsen 118 O. Nørgård

gæst Niels Brohm

E. Hansen

103 Å. Foldbjerg

J. Schrøder

82

Lars Blach

106 Per Ravn 16

94

N. Søndergård 93
Ingo Holtz

gæst
84

Rød= over 28'

34

Stativoprydning.
Stativoprydning og anden oprydning på pladsen foregår tirsdag den 1. maj kl. 18,00. Det
forventes, at alle møder op og hjælper til.
Per Vig har givet tilsagn om, at han vil komme med sin traktor og hjælpe til, og stor tak
for det.
Da juniorerne skal bruge pladsen op mod ”Æblehaven”, skal alle stativer og vogne anbringes i række Nr. 1 (Den op mod Leif Andersen).
Med venlig hilsen
Havne / Pladsudvalget

Snedker & Tømrer Forretningen

Ole Levring, Kølsenvej 46, 8831 Løgstrup.
18
Tlf: 86 61 13 28 Mobil: 23 65 04 00 E-mail: lev.ole@energimail.dk
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Sammendrag fra bestyrelsesmødet den 6. marts 2012 i Hjarbæk
Afbud: Ingen
Pkt. 1: Godkendelse af referatet fra sidste møde.
Pkt. 2: Konstituering af bestyrelsen:
Frank: Sekretær, kontakt til bladudvalg.
Erling: Næstformand, kontakt til kapsejladsudvalg.
Leif: Kontakt til havnepladsudvalg og 2,4mR.
Max Volf: Kontakt til klubhusudvalg.
Pkt. 3: Oluf har efterlyst mere præcise retningslinjer for Borgerforeningens brug af
klubhuset. Det vil fremover kun være et medlem af Borgerforeningens bestyrelse, der
kan indgå aftaler om anvendelse af klubhuset.
Pkt. 4: Møde med Borgerforeningen
Bestyrelsen foreslår Borgerforeningen at mødes tirsdag d 20. marts kl. 19.30. VS giver
kaffen og håber på lidt hjemmebag fra Borgerforeningen.
Pkt. 5: Møde med kommunen om samarbejdet i havnen
Frank laver en aftale med Viborg Kommune om det årlige møde en torsdag eftermiddag evt. på rådhuset.
Pkt. 6: Planer for det kommende år.
Renovering af jollebroen (Børges bro). Per Vig sørger for at fastlægge omfang og
priser.
Der skylles en del materiale fra Strandvejen ned på pladsen og videre ud i havnen.
Peter får en pris på oprensning. Derudover skal vi finde en permanent løsning
for at undgå problemet fremover (Rende, rist, brønd.)
Underbeklædning af terrassen, så der kan grilles i regnvejr. Jørgen Kofoed indhenter priser og sørger for det videre.
Rødvinsbroen ønskes hævet. Der samles en gruppe, der kan tage affære evt. ved
næste isdække. Alle trapper og ledeliner fjernes af bådejere forinden.
Der skal sættes nye pæle så pladsfordelingen mellem længde og bredde optimeres
fra knækket og ud. Bestyrelsen har fået et tilbud herpå og undersøger, om det
kan nås før sæsonen eller om tilbuddet gælder til efteråret. Diameter på galv.
stålrør oplyses.

Der er tilsyneladende mindre ønske om nye el-standere med 6A sikringer på Rødvinsbroen. Projektet udsættes derfor.
Pkt. 7: Kunst på havnen
Bestyrelsen ønsker, at der nedsættes en mindre gruppe, der kan undersøge mulig finansiering fra fonde mm.
Pkt. 8: Næste bestyrelsesmøde bliver:
Mandag den 13. marts kl. 18.00 umiddelbart før mødet med udvalgene.
Frank bestiller pølsebord og afhenter dette.
Fr-7-03-2012 (wt 08.03.2012)

Mødet med udvalgene d. 13 marts 2012.
Mødet var planlagt til kl. 19.00 med Pølsebord fra slagter Storm. Måske vi skal købe lidt
ost næste år.
Mødet startede med flere personer var mødt kl. 18.00, hvilket gjorde det muligt for dem
at være behjælpelige med borddækningen.
Kl. 19.00 åbnede Erling mødet med en varm velkomst til alle ildsjælene.
Efter lidt mad startede den mere seriøse del. Med bestyrelsens planer for året.
1. punkt Børges bro der er lidt medtaget. Per Vig ønsker mere affendring og en stige.
Havnepladsudvalget og rambuk holdet vil forbedre broen tilse der er stige tilstede.
Vedr. opsamling af materiale der skyller ned fra Strandvejen.
Der var et bredt udvalg af ideer til hvordan der kunne laves et fang.
Løsningen blev en svejset rende med en bredde som en skovl indvendig.
Der var ingen frivillige tilmeldende. Vi må se om vi kan trække på HP udvalget
og ældreholdet. Kanske en lille frokost vil hjælpe på frivilligheden.
Der er ikke stemning for at hæve ”Rødvinsbroen”. Åge og Harry mener ikke krydsene
under broen er i god nok stand, da de er angrebet af rust. Man vil gerne have el på broen
repareret.
Det henstilles til havnepladsudvalget at sørge for dette. Evt. få hjælp af et medlem med
elektroteknisk baggrund.
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Medlemmer af havnepladsudvalget er skeptiske for nye oprettede pæle fra knækket
og ud. Der er dog en del tilslutning fra forsamlingen til forbedringen af pladserne.
Der er lavet en aftale med Kofoed om underbeklædning af balkonen, så der kan grilles i regnvejr. Oluf mener Klubhusudvalget informeres for lidt.
Den omtalte udskiftning af gavlene på huset menes af flere aldeles unødvendig.
De mener maling er tilstrækkelig. Ligeledes er beklædningsbrædderne i siderne af
huset ok.
Der skal helst heller ikke laves om på farverne.
Bladudvalg.
Ejler udtrykker bekymring for om bøjerne nu kommer ud inden start på kapsejladsen.
Bøje-udvalget tilbyder storsindet at udlægge midlertidige kapsejladsbøjer.
Ejler ønsker sig mere bruger tilgang til hjemmesiden. Bestyrelsen vil være behjælpelig.
Ejler beklager sig over informationsstrømmen særligt datoer til kalenderen er for
langsom eller manglende, fra bestyrelsens kontakt til bladudvalget.
2,4mR
Per bandholm 2,4mR ønsker sig at broen i søen renoveres. Specielt er pælene ved at
være dårlige.
Vi afventer om kommunen er klar med ny pæle banker i søerne.
Vi tager kontakten ved mødet med kommunen.
Per ønsker 3000,- til reparation af Søløven. Tages med på næste bestyrelsesmøde.
Havneplads
Børge stillede spørgsmål om nødvendigheden af speciel pris på efter liggere, og han
fandt det mærkeligt med de to registrerings numre til banken. Reg nr. 9255 skrottes.
Der blev gjort opmærksom på det rimelige i at starte søsætning i omvendt rækkefølge.
Søsætning foreslås startet kl. 7.00.
Peter følger op på kran.
Stativer stilles på plads tirsdag d. 1. maj kl. 18.00.
Aftenen kombineres evt. med lidt vandhaneudskiftning.
Kapsejladsudvalget
Der er planlagt 6 kapsejladser inden Skt.Hans.

Kristian Melgård har planer om at arrangere et kapsejlads regel seminar en aften eller to.
Kristian lover at alt der kan gøres bliver gjort for at bøjer er parat til første kapsejlads
start.
Diverse
Oluf har forespørgsel fra Skanderborg roklub om overnatning i klubhuset.
Alle tilstedeværende bifalder.
Børge forespørger om rettelser til takstbladet. Orla tager det op Ejler opdaterer.
Junior og 2,4mR efterlyser fond rejsning. Erling tilskynder til at gå i gang og indsende i
samarbejde med formanden der skal skrive under.
Der er ikke den store interesse for kunst eller bænk på molehovedet. Derimod kunne et
havne fyr være grejt.
Erling omtalte Hjarbæk borgerforenings planer for nabovagt og om vi skal være med.
Der er ikke for nuværende den store tilslutning til nabovagt, men man vil gerne se tiden
an.
FR... 14. marts 2012

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

Efternavn

Adresse

Post

Bynavn

Martin Fast

Jørgensen

2500

Valby

Orla

Sørensen

Tjørnelunds Alle 2. 1.tv
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Romlundvej 37

8831

Løgstrup

Syv forårssejladser
Så har kapsejladsudvalget planlagt forårets onsdagssejladser, og der bliver hele syv i
år.
Vi starter onsdag 16. maj og slutter onsdag efter Sct. Hans, nemlig 27. juni. Så udnytter
vi de lyse aftener mest effektivt, og generer ikke ferieplanerne for meget.
Ligesom tidligere år bliver der tale om hare-start – eller handicapsejlads, hvor handicappet er udregnet på forhånd. Vi anvender Dansk Sejlunions regler for at udregne
handicappet.
Der findes jo fire DH-mål, man kan bruge – et for let vind, mellemvind og hård vind –
samt et gennemsnit. Vi har hidtil anvendt gennemsnittet.
Hvis vi skal lave et nyt mål hver gang – afhængig af vinden, vil det medføre en del
mere arbejde for kapsejladsudvalget, idet der faktisk skal laves tre starttider.
Vi skal også mødes lidt tidligere hver onsdag for at beslutte, hvilket af de tre vind-tider,
vi vil anvende. Omvendt vil det selvfølgelig også være en fordel for dem af jer, der
alligevel aldrig kan huske jeres starttid. Så lad os prøve.
Det giver lidt flere udregninger, og det betyder, at kapsejladsudvalget SKAL have tilmeldingerne til forårets sejladser senest 9. maj. Tilmelding pr. mail til melgaard@djfreelance.dk
Skippermøde holdes hver onsdag kl. 18.15 med 1. start kl. 18.45 – vi mødes ved mastekranen først gange onsdag 16. maj kl. 18.15.
Efter sejladsen regner vi med, at der som vanligt vil være pølser og brød ved grillen.
Husk de sorte bånd
Hvis I ønsker et målerbrev til 2011-sæsonen, skal I huske at tjekke eller påsætte de
sorte tapestrimler på mast og bom.
De hedder i regelsproget ”sejlbegrænsningsmærker”, og de angiver, hvor langt ud jeres
storsejl må hales under kapsejlads.
Det første mærke skal sidde på masten så overkanten af tapestrimlen flugter med overkanten af bommen.
Det næste mærke skal sidde i toppen af masten, således at underkanten af mærket flugter med den maksimale udstrækning af sejlet, når det er sat.
Det tredje mærke skal sidde i bomnokken, således at inderkanten flugter med det maksimale, som dit sejl kan trækkes ud af bommen.
Når storsejlet skal måles, måler vi afstanden mellem inderkanten af de sorte mærker
på masten (P-målet) og på bommen (E-målet). På selve sejlet måler vi kun to tværmål,
henholdsvis halvvejs oppe og trekvart oppe på sejlet.

Næste nr. udkommer til
JUNI 2012.
Deadline for indlæg til dette nr. er 30.
MAJ 2012.

Husk måling af nye sejl
Efter Store Måledag sidste år besluttede bestyrelsen, at kun både med målte sejl må deltage i kapsejladsen. Den regel gælder stadig.
Så hvis man har fået/købt nye sejl i år, som man vil have om bord under kapsejlads, så
skal de forsynes med en godkendt sejlknap, og målet skal indberettes til
www.websejler.dk. Det gælder også hvis sejlet er mindre eller lig med det gamle sejl.
Kun sejl med blå sejlknapper må findes om bord under kapsejlads.
Det koster 50 kr. til klubkassen at få sejlet målt – og målingen sker af en af klubbens to
godkendte målere, Leif Vang og Kristian Melgaard, og man kan aftale tid med en af
dem.
Målerbrev udfaset
Allerede sidste år besluttede Dansk Sejlunion at udfase det gamle, fysiske målerbrev i
papir, og erstatte det af en elektronisk kapsejladslicens.
Mod at betale et gebyr får man et certifikatsnummer, der henviser til bådens data i
www.websejler.dk. Prisen bliver cirka det samme som en fornyelse af målerbrevet koster.
Fidusen er, at når man så tilmelder sig en kapsejlads i Danmark, oplyser man bare bådens
navn og certifikatsnummeret – så vil kapsejladsarrangøren slå op i websejler.dk og få
bådens korrekte DH-mål.
Det betyder, at der ikke er mulighed for at snyde og have f.eks. to forskellige målerbreve
– ikke fordi det sker i Viborg sejlklub, men det er dog set andre steder.
Viborg Sejlklub vil ikke stille krav om kapsejladslicens til klubbens onsdagssejladser,
men hvis du vil udenfor fjorden for at sejle kapsejlads, skal du have en licens.

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
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Perkins

SABRE
LOMBARDINI
Marine

QUICKSILVER
gummibåde

Bundmalingssag i høring
Miljøministeren indstiller at forbuddet mod brug af bundmalinger udskydes indtil 1. januar 2015. Udskydelsen begrundes med fravær af virksomme alternativer til de nuværende bundmalinger. Dansk Sejlunion bakker op om ministerens indstilling.
I sit høringssvar skriver Dansk Sejlunion blandt andet; at man intensivt har fulgt udviklingen af alternativer og testet en række af alternativerne uden at der har været et gennembrud. For sejlerne er denne udskydelse af vital betydning for at sejlsporten og fritidssejladsen fortsat kan eksistere på acceptable og sikre vilkår, da et forbud pr. 1. januar
2012 ville medføre meget store negative konsekvenser.
Som organisation for lystsejlerne, der om nogen værdsætter et rent havmiljø, skal Dansk
Sejlunion dog være de første til at beklage, at det ikke er lykkedes at finde brugbare alternativer til afløsning af de traditionelle bundmalinger.
Tre års arbejde er ikke forgæves
På trods af de manglende resultater, når det gælder udvikling af alternativer, har Dansk
Sejlunions arbejde på dette område ikke været spildt. Vores testning har betydet at vi
forsat er den organisation der ved mest om området. Vores seriøse arbejde i Miljøstyrelsens følgegruppe giver respekt og betyder at dialogen i dag er meget mere præget af gensidig forståelse end tidligere.
Verdens skrappeste lovgivning
Danmark har i dag en af verdens skrappeste lovgivninger på området. Det betyder, at de
traditionelle biocidholdige malinger, der findes på markedet, er mere miljøvenlige men
også mindre effektive. For sejlerne har det til gengæld medført problemer med øget begroning. Dansk Sejlunion anser derfor den nuværende regulering for et godt kompromis
mellem hensynet til miljøet og hensynet til søsikkerheden.
Er tre år nok?
Dansk Sejlunion foreslår at udsættelsen ses i sammenhæng med EU's biociddirektiv, som
er under udarbejdelse. Direktivet er allerede nu voldsomt forsinket, og det kan være
svært at forudsige, om det er færdigt i 2015. Da direktivet bliver den fremtidige regulering, foreslår Dansk Sejlunion, at man ikke sætter tidsgrænse på, men afventer færdiggørelsen af biociddirektivet.
Hvis udsættelsen gennemføres, kan vi ønske hinanden tillykke med, at sejerne ikke er
bragt i en ulykkelig situation. Dette ved vi ikke før mellem jul og nytår.
30
Dansk Sejlunion

Så er det fikset.
Så er de løse el-forbindelser fikset og denne gang uden gaffatape.

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

Kursus i kapsejladsregler
Kapsejladsudvalget har efter opfordring besluttet at gennemføre en kursusaften, hvor vi
gennemgår de mest almindelige kapsejladsregler – vigeregler, plads ved mærke, læ-ogluv og så videre.
Kurset holdes onsdag 25. april i sejlklubben.
Vi har lavet et kursusmateriale, som kursisterne får med hjem.
Derudover planlægger vi en kursus-sejlads på fjorden, hvor vi gennemgår reglerne for
almindelig kapsejladsstart – altså med startskud, startprocedurer og så videre. Øvesejladsen bliver annonceret senere.

32

Kunst!
Hvad skal vi med kunst på havnen?
I forvejen er der lidt af et kunstværk på havnen.

Kalenderen for 2012 frem
til næste bladudgivelse.
Yderligere aktiviteter kan ses på
www.viborgsejlklub.dk/aktuelt/kalender

Aktivitet

Bem.

Dato
APRIL
17/04-2012
24/04-2012
24/04-2012
28/04-2012
MAJ
01/05-2012
01/05-2012
03/05-2012
05/05-2012
08/05-2012
10/05-2012
15/05-2012
16/05-2012
17/05-2012
20/05-2012
22/05-2012
22/05-2012
23/05-2012
24/05-2012
29/05-2012
30/05-2012
31/05-2012
JUNI
02/06-2012
05/06-2012
06/06-2012
07/06-2012
09/06-2012

Første træningsaften for 2,4 mR kl.18.00
2,4mR træning kl. 18.00-21.00
Kapsejlads regel kursus
Søsætning

Søndersø
Søndersø
Hjarbæk
Hjarbæk

Stativoprydning kl. 18.00
2,4mR træning kl. 18.00-21.00
Junior træning kl. 18.00
Forårsfest
2,4mR træning kl. 18.00-21.00
Junior træning kl. 18.00
2,4mR træning kl. 18.00-21.00
Kapsejlads første start kl. 18.45
Junior træning (aflyses evt. pga helligdag)
Klubhus optaget
Round Table
2,4mR træning kl. 18.00-21.00
Kapsejlads første start kl. 18.45
Junior træning kl. 18:00
2,4mR træning kl. 18.00-21.00
Kapsejlads første start kl. 18.45
Junior træning kl. 18.00

Hjarbæk
Søndersø
Hjarbæk
Hjarbæk
Søndersø
Hjarbæk
Søndersø
Hjarbæk
Hjarbæk
Hjarbæk
Hjarbæk
Søndersø
Hjarbæk
Hjarbæk
Søndersø
Hjarbæk
Hjarbæk

Klubhus optaget
2,4mR træning kl. 18.00-21.00
Kapsejlads første start kl. 18.45
Junior træning kl. 18:00
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Klubhus optaget

Hjarbæk
Søndersø
Hjarbæk
Hjarbæk
Hjarbæk

Stående udvalg 2012.
Udvalg

E-mail-adresse

Telefon

(Formand) Børge List

bmblist@gmail.com
Udlån af bundslibemaskine.

23 39 25 06

Lars Blach

sibal65@jubii.dk

97 93 50 55

Niels Brohm

turbo.brohm@gmail.com

24 96 82 85

Kristian Melgaard (Formand)

melgaard@dj-freelance.dk

96 51 36 36

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

Bjarne Kristensen

bjarne.kristensen@live.dk

40 47 05 15

ellyarne@gmail.com

23 44 27 50

5xvig@os.dk

24 84 93 86

Harry Vig Lauersen

bvl41@pc.dk

86 62 37 81

Børge List

bmblist@gmail.com

23 39 25 06

Havne/plads

Kapsejlads

Klubhus

2,4mR
Per Bandsholm
Klubblad

Festudvalgs koordinator
Elly Thomassen
Juniorudvalg
Per Vig Lauersen
Bøjeudvalg

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