30. årgang Nr. 1. April 2013.

Bestyrelse i 2013.
Billeder

Bestyrelsespost

Kontakt til udvalg
Telefon nr. og
E-mail adresse

Formand

Festudvalg og Bøjeudvalg

Peter Blach
Hjarbækvej 6
8831 Hjarbæk

Tlf. 61 28 20 75
peterblach@energimail.dk

Næstformand

Kapsejladsudvalg

Erling Hansen
Strandvejen 12
8831 Hjarbæk

Tlf. 86 61 44 03
Mob. 21 77 59 01
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

Max Wolf
Nørrevænget 22
Fjelstervang 6933 Kibæk

Tlf. 40 74 90 98
gurli-max-wolf@io.dk

Bestyrelsessuppleant
Jørgen Kærsgaard
Mosevænget 19
8800 Viborg

Tlf. 87 25 42 95
Mob.: 30 95 50 41
jkaersgaard@hotmail.com

Bladets indhold

Forside (Rødvinsbroens fremtid)
Bestyrelse i 2013
Bladets redaktion og annoncepriser
Referat frabestyrelsesmøde
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og stævner
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Nyhedsmail fra Viborg Sejlklub
HUSK en skarp kniv til sommer
Tilmelding til 2,4 mR Mach Race
Onsdagssejlads og familie-fjordfræser
20 % rabat på Hempel produkter
Nye havnepladser
Forårsfest
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Bladets redaktion
Bladudvalget:
Ejler Rechnagel
Bjarne Kristensen

Gengivelse af bladets indhold
er kun tilladt med kildeangivelse og tilladelse fra Viborg Sejlklub.

Referat fra bestyrelsesmødet den 8. januar 2012 i Hjarbæk
Afbud: Per Vig.
Pkt. 1: Nyt fra formanden.
Vedr. Børge List. spørgsmål til udsendelse af spørgeskema til ventelisteklienter, og forslag om besked om tilbagemelding på indbetalingskort..
Det er bestyrelsens opfattelse at ikke alle læser opkrævninger på betalingsservice.
Vi mener derfor, det er bedre at udsende besked på e´mail, at dem der ønsker plads til
næste sæson skal melde tilbage.
Orla vil være behjælpelig med e´mail adresser.
Jørgen Kjærsgård melder det ikke er sikkert med foredragsholder efter gule ærter.
Alle bedes overveje et godt alternativ.
Bordet rundt
Der har været problemer med noget post, til levering til klubhus adressen.
Der klares med skiltning om en besked om et alternativt afleveringssted. ” Hjarbækvej 6”
Kristian Melgård har som adspurgt fået frie hænder til fornuftig styring af duelighedsbevis kursus udgifter.
Per Vig ønsker lys og vand i og ved containeren. Dette lover bestyrelsen at være behjælpelig med.
Ligeledes vil juniorerne gerne have første prioritet på slæbestedet og broerne deromkring.
Bestyrelsen er enig og vi aftalte at opsætte skilte hermed.
Frank kontrollerer at vi stadig er på venteliste til jolleplads.
Vi skal have lavet en plan for opgravning og nedlægning af rør og kabler.
Tegning over ny placering af pæle godkendes. Der er tale om ændring af bredder og opretning af linje mellem eksisterende yderpunkter. Der er ikke tale om at pladserne generelt laves længere og længere ud i havnen. Udover nye pæle fra plads 106 og ud rykkes
pælen mellem plads 104 og 105 på linje.
Det aftaltes der sættes fast lys ved klubhus i den mørke dagsperiode. Pærer skiftes til
LED.
Orla fremlagde regnskabet for 2012 det viste en mindre underskud.
Møde med Ørnen er aftalt til: Tirsdag d. 22. januar 2013 kl. 19.30. Der vil deltage
medlemmer af bestyrelsen og havne-pladsudvalget. HP udvalget bedes melde tilbage.

Næste bestyrelsesmøde bliver: Tirsdag d. 29. januar 2013 kl.19.30.
Fr-9-1-2013

Referat fra:
Bestyrelsesmøde tirsdag den 29. januar 2013
Afbud: Ingen
Peter oplyser at foredragsholderen til gule ærter aftenen er aflyst. Vi vil forsøge at finde
alternativ.
Alternativ kunne være Jørgen Jensen med sin historie om sejlads gennem Europa.
Max står for de gule ærter. Peter står for tilmelding.
Limfjordskredsens generalforsamling droppes, da det falder sammen med gule-ærter
arrangementet.
Per ønsker flere forældre involveret i juniorarbejdet. Per vil i samarbejde med Peter
spørge forældre mm. om mere engement, og en evt. vagtplan.
Per Bak spørger til fjernelse af busk / bevoksning ved hegnet ved containeren.
Bestyrelsen giver tilsagn om, at Per Bak må rydde buskadset under forudsætning af tilladelse fra alle involverede parter.
Der er enighed om, at de nye pæle skal bibeholde linjen til samme punkt på molehovedet, som aftalt.
Orla medbragte indkaldelse til generalforsamlingen. Bestyrelsen godkendte med mindre
ændring.
Frank laver ny tegning til bestyrelsesmødet med angivelse af størrelse i m2.
Frank bestiller wienerbrød til generalforsamlingen.
Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag den 26. februar kl. 18.30. umiddelbart før generalforsamlingen.

Autoriseret
forhandler af:

Mercury
 40 28 81 35

Mercruiser

HONDA
 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

MARINE

Perkins

SABRE
LOMBARDINI
Marine

Referat fra Generalforsamling
i Viborg Sejlklub
26. februar 2013
1) Valg af dirigent
Jørgen Buus, som konstaterede at Generalforsamlingen var korrekt indvarslet og
lovlig. Jørgen Buus foreslog rettelse til dagsordenen vedr. drøftelse af kapsejladsregler.
flyttet fra pkt 11 (eventuelt) til pkt 5 (behandling af indkomne forslag).
Dette vedtog generalforsamlingen.
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Formanden nævnte, at medlemstallet var steget med 8 personer til ialt 164 medlemmer.
Medlemmer
I Viborg Sejlklub er der ved indgangen til 2013 i alt 164 medlemmer. Dette er 8 flere end
sidste år.
Møder
Der er blevet afholdt:
9 bestyrelsesmøder
1 møde med udvalgene
1 møde med Hjarbæk Borgerforening
1 møde med Viborg Kommune
2 møder med havn og plads
Bestyrelsen har arbejdet med:
Der var kommet en fornyet henvendelse fra Dansk Autocamper Forening, om vi kunne
etablere nogle auto-camper pladser. Vi fastholdt tidligere beslutning om at henvise til

campingpladsen.
Rødvinsbroen har vi undersøgt, om den kan hæves? Vi mener, at broen skal blive som
den er.
På et senere tidspunkt kan evt etableres en ny bro i den rigtige højde og med ny belysning.
Forberedelse til Sct. Hans. Det er bestyrelsen, som plejer at stå for dette arrangement
og afholder dette sammen med Hjarbæk Borgerforening.
Gule ærter arrangementet blev afholdt med foredrag og video af bådbygger Jørgen
Jensen.
Der blev nedsat et udvalg med Leif, Erling og Frank, der skulle forberede bestyrelsen
på færdiggørelse af havnen fra knækket og ud. Der kommer yderligere orientering om
dette senere.
Der er taget en beslutning om, at vor fælles søsætning i år er fremskudt en uge til d.
20. april.
Prisen bliver 400,- kr. for søsætning og 450,- kr. for optagning.
Roklubben har spurgt om de må have en båd til at ligge på pladsen. Det har vi sagt ja
til mod betaling som alle andre. Roklubben har ikke benyttet sig af tilbuddet.
Leif og Per har lavet en liste over alt vor materiel.
Viborg Sejlklub fylder 75 år i 2016. Det vil vi fejre. Vi skal allerede nu overveje hvordan.
Bestyrelsen har vedtaget at det indtil videre koster 50,- kr. at overnatte i klubhuset.
Det skal dække de omkostninger, der er ved bad samt miljøomkostninger.
Der er bestilt nye skilte til klubhuset med nyt logo.
Leif har søgt midler til kommende projekter ved forskellige fonde.
Bestyrelsen har undersøgt mulighederne for at optage kreditforeningslån.
Det kan ikke lade sig gøre, da vi er en forening.
Vi har sikret os børneattester, som kræves for at kunne modtage tilskud.
Der har været observeret rotter på pladsen her nede. Det er anmeldt til kommunen.
Der er lavet tiltag til, at spørgeskemaet til ventelisten bliver sendt på mail fremover.

Ved den fælles bådoptagning skete der en skade på en båd, da stroppen skred af og båden
faldt tilbage i vandet. Udfaldet blev, at det blev kranfirmaet og bådejerens egen forsikringer, der betalte skaden.
Bestyrelsen mener, at bådejeren skal anvise »løftepunkter« på sin båd og hvilke forholdsregler, der ellers må tages for at løftet foregår forsvarligt. Det kan nemmest gøres ved at
sørge for, at der er tydelige pile eller mærker, hvor stropper skal sidde.
Viborg Sejlklub har ikke noget ansvar i forhold til skader.
Møde med Hjarbæk Borgerforening
Der blev forelagt, at der skal betales for brug af klubhuset ved de 4 arrangementer som
borgerforeningen har i klubhuset. Der blev talt om de gøremål, der var nødvendige for
vor fælles Sct. Hans, samt andre ting af fælles interesse.
Møde med Viborg Kommune
Det blev udtrykt tilfredshed med samarbejdet fra Viborg Kommune og Viborg Sejlklub.
Det blev drøftet om de øgede omkostninger til udsætning af bøjer kunne fordeles?
Det kunne de ikke. Der var enighed om, at informere hinanden ved nye projekter og en
gensidig orientering om ventelister.
Afsluttede projekter
•
Nye gavle på klubhuset, malet sternbrædder med hjælp fra Mercantec og Jørgen
Schrøder
•
Grus på pladsen
•
Legeredskaber til låns under trappen.
•
Terassen er blevet beklædt, så vi kan stå i tørvejr v masteskuret
Fremtidige projekter
Ny bro ved Søndersø til et stort arrangement i august. Det fortæller Per nok om senere
Der bliver behov for en hjælpende hånd fra alle vore praktikere.
Vores arangementer
Vi må desværre konstatere, at det er svært at få nogle til dels at afholde vore fester, dels
er tilslutningen til dem heller ikke overvældende. Det sker tit, at man tilmelder sig for
sent og på den måde er det svært at få økonomi i det. Vi skal overveje, om vi skal have
de fester og om der skal nytænkning til. Det forholder sig anderledes med vores duelighedskurser, der er fuldt booket. Det er dejligt, for det er trods alt dem, der skal føre sejlsporten videre.
Tak.
Til alle jer, der har ydet en indsats for Viborg Sejlklub.
Alle udvalg, ingen nævnt ingen glemt.

Beretning fra juniorudvalg (Per Vig)
Der var i 2012 været tilslutning fra både gengangere og nye sejlere.
Der er i alt 16 juniorsejlere, hvilket før pladsen i havnen trang.
Der er god opbakning fra forældrene.
Ligeledes gør Line, Signe og Morten en stor indsats, for hvilken de skal have tak.
Vi har deltaget i stævner i både Sunds og Skive, og vundet pæne præmier.
Derudover har vi haft mange hyggelige timer.
Vi har byttet/købt ny påhængsmotor.
Vi har en del sponsorater og reklamer.
Vi har entreret på Mercantec med henblik på ny jollevogn.
Vi har afholdt klubmesterskab med mange sponsorerede præmier.
Bauhaus i Herning har under stævnet i Sunds vist interesse for Viborg Sejlklub og
doneret 2 nye sejl.
Allan Borch fra DS har arrangeret 2-dages kursus for Line og Morten.
10-4 ønsker at låne båd til butiksdekoration.
Derudover er vi kommet på facebook.
Beretning fra 2,4mR udvalg (Per Bandholm)
Der er blevet sejlet flittigt i 2012 og afholdt 2 interne stævner: 2,4 mR MatchRace
(i forbindelse med Hærvejsmarchen) og 2,4mR klubmesterskab.
Planer for 2013:
•
Kalenderen vil snart kunne ses på hjemmesiden
•
Vi har lovet Viborg Kommune at være behjælpelige med sejlads i forb. med
Handicapfestivallen
•
Vi har fået bevilget 14.000,- til renovering af defekt bro.
•
Vi forventer at afvikle MatchRace (i forb. med Hærvejsmarchen) og Klubmesterskab i efteråret 2013.
I er velkomne til at kigge forbi og prøve bådene, når de kommer i vandet.
Vi sejler hver tirsdag aften.
Jan Fig efterspørger mulighed hjælp til brobygning fra Mercantec, og får bekræftende
svar fra Jørgen Schrøder.
3) Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
Vi har i 2012 haft indtægter på ca. 377.000,- og udgifter og afskrivninger på ca.
378.000,-, hvilket givet et negativt driftsresultat på ca. 500,-.
Vi har passiver for i alt ca. 1.300.000,- og bankindeståender på ca. 17.000,-.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.
4) Fastsættelse af kontingent og pladsleje
Pladslejen ønskes pristalsreguleret med en forhøjelse på 2%.

Forslaget blev godkendt.
5) Behandling af indkomne forslag
Drøftelse af kapsejladsregler
Kristian Meldgaard foreslog handicapregler a la golf-princippet, hvor de vindende både
får større handicap og de sidste både får mindre handicap. Dette skulle udligne tidsforskelle og gøre kapsejladsen mere sjov, så flere kunne få lyst til at deltage.
Der fulgte en bred debat om interessen for kapsejlads kontra hyggesejlads.
Diskussionen endte med, at 2 medlemmer stemte imod hyggesejlads.
Generalforsamlingen vedtog forslaget.
6) Valg af kasserer
På valg var Orla Christensen, som modtog genvalg.
I den forbindelse foreslog Jørgen Buus, at bestyrelse arbejder på at ændre vedtægterne
til ansættelse af kasserer, som ansættes af bestyrelsen, og således ikke skal vælges på
generalforsamling, da denne post bør bestrides af en regnskabskyndig/revisor.
7) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og suppleant
På valg var Leif Vang og Erling Hansen, som begge modtog genvalg.
Suppleant Jørgen Kjærsgaard modtog ligeledes genvalg.
8) Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
Revisor: Knud Bloch modtog genvalg.
Revisorsuppleant: Harry Vig modtog genvalg.
9) Nesættelse af udvalg
Havne-/pladsudvalg: Børge List, Niels Brohm og Lars Blach (genvalg af alle 3 medlemmer)
Klubhusudvalg: Genvalg af Oluf Nørgaard og Jørgen Kofoed
Kapsejladsudvalg: Genvalg af Kristian Meldgaard.
Nyvalgte: Henrik Zacho, Ejler Rechnagel og Jan Fig.
Festudvalgskoordinator: Genvalg af Elly Thomassen
Bladudvalg: Genvalg af Ejler Rechnagel og Bjarne Kristensen
Juniorudvalg: Genvalg af Per Vig
2,4mR-udvalg: Genvalg af Per Bandhold
Bøjeudvalg: Genvalg af Børge List og Harry Vig. Nyvalgt: Ejler Rechnagel
Web-udvalg: Tina Rømer og Ejler Rechnagel (overgået fra web-team til udvalg)
10) Drøftelse af planer for det kommende år
Vand og el ved juniorernes container og i den forbindelse diverse nedgravninger
til fremtidig brug.
•
Opførelse af lille bro ved slæbested til brug for juniorsejlerne.
•
Renovering af plankeværk ved Æblehaven

•

Børge List efterspurgte dræning af de inderste rækker.
Jørgen Schrøder foreslog maling af klubhus, hvilket man fandt var en god idé.
Tina Rømer foreslog nedsættelse af jubilæumsudvalg, som kan bistå bestyrelsen med
ideer og praktisk hjælp i forbindelse med klubbens 75-års jubilæum i 2016.
Per Bandholm foreslog promovering af VS ved arrangementer f.eks. i Mathiasmarkedet.
11) Eventuelt
•
Årskrus
Per Vig modtog Årskruset for hans indsats med juniorsejlerne og sponsorer.

•

Fransgaard Cup
Jan Fig efterlyste hjælpere til Fransgaard Cup, da arrangementet ellers risikeres
nedlagt.
Peter Blach gjorde opmærksom på, at klubben tjener en del penge på arrangemen
tet.
Erling Hansen gjorde opmærksom på, at arrangementet er en del af sejlklubbens
formålsparagraf. Lars Blach og Kristian Meldgaard meldte sig som hjælpere.

•

Søsætning
Et medlem udtrykte beklagelse over at søsætningen er rykket en uge frem.

•

Elektroniske søkort
Else Mørk agiterede for Datastyrelsens ønske om afprøvning af godkendte eletro
niske søkort, hvor man ved henvendelse til Datastyrelsen for en periode kan af
prøve dette søkort på egen iPad. Det er en forudsætning, at brugeren har duelig
hedsbevis.
Man kan ansøge om søkortet på smg@gst.dk

•

Autocampere
Jan Fig agiterede for campering for autocampere på havnen.

•

Foredrag
Jørgen Kjærsgaard tilbød et foredrag med folk fra Flyvestationen vedr. pyrotek
nik, redning m.m. Generalforsamlingen takkede for tilbuddet.

•

Hjertestarterkursus
Kristian Meldgaard tilbød at klubbens medlemmer kunne deltage på hjertestarter
kursus sammen med duelighedskursisterne. Dette foregår mandag den 25. marts
kl. 19-20.

•

Nye pæle i havnen

Erling Hansen gennemgik opdeling af nye pladser med grafisk fremstilling på
storskærm, og gjorde rede for det reducerede antal pladser, hvilket fremtidigt vil
sikre tilstrækkelig bredde på pladserne. Der var blandede kommentarer fra gene
ralforsamlingen.
Møde med udvalgene
Møde med udvalgene er fastsat til tirsdag den 5. marts kl. 18.30.
Jørgen Buus takkede af som dirigent med applaus fra generalforsamlingen.

•

Referat fra møde med udvalgene
i Viborg Sejlklub
5. marts 2013
1) Velkomst ved Peter
Peter meddelte, at bestyrelsens konstituering er uændret.
2) Tilstedeværende af udvalg
Havne-/plads: Lars Blach, Niels Brohm, Børge List
Festkoordinator: Elly Thomassen
2,4mR: Per Bandholm
Klubhus: Jørgen Kofoed, Oluf Nørgaard
Blad: Bjarne Kristensen, Ejler Rechnagel
Bøje: Børge List, Harry Vig, Ejler Rechnagel
Kapsejlads: Jan Fig, Henrik Zacho, Kristian Meldgaard
Junior: Line, Morten, Per Vig
Web: Ejler Rechnagel, Tina Rømer
3) Planer for det kommende år
Vand og el ved juniorernes container og i den forbindelse diverse nedgravninger
til fremtidig brug
• Oluf spørger Jørgen Jensen om mulighed for lån/leje af Bobcat.
• Der blev nedsat et udvalg (Leif Vang, Per Vig og Frank Rømer) til sammen med
Havne-/pladsudvalget at projektere de nedgravede rør og kabler.
Kofoed/Åge/Børge anviser placering af de eksisterende kabler.
Opførelse af lille bro ved slæbested til brug for juniorsejlerne
• Havne-/pladsudvalget er i gang med forprojekt.
Renovering af plankeværk ved Æblehaven
• Havne-/pladsudvalget sørger for vedhold som hidtil. Erling tilbyder at hjælpe.
Grus og dræning af pladsen
• I forbindelse med opgravning til kabler mm. nedlægges drænrør.
• Oluf indhenter tilbud på grus til pladsen.
Maling af klubhus
• Klubhusudvalget indhenter tilbud fra malerfirma.
Orla skal have tilbuddet i hænde inden april, for rettidigt at kunne søge midler hjem.
Rød/grønne skilte
• Tina indhenter tilbud på 50 stk nye rød/grønne skilte til bådpladserne.

Ny belysning på »Rødvinsbroen«
• Bestyrelsen drøfter på mødet 26. marts, om der er økonomi til 5 stk. nye standere.
Blomsterkummer
• Klubhusudvalget indkøber i alt 4 stk blomsterkummer til forskønnelse af udearelaerne
(2 ved klubhus og 1 ved hver læsted ved broen
Nyhedsmail
• Oprettelse af nyheds-mailgruppe:
Ejler udsender invitation til deltagelse i mailgruppe, når der sker nyt på hjemmesiden.
Sjægte VM
• Der afholdes VM for sjægte 16.-18. august.
I den forbindelse udlejes klubhus og plads til Sjægtelauget.
Udlejning omfatter også gæstepladser samt brug af kran og slæbested.
4) Kalender
Havne-/plads:
Søsætning: 20. april
Optagning: 25.-26. oktober
Stativer på plads efter færdiggørelse af nedgravning og grusudlægning.
Fest:
Forårsfest: 27. april (mangler arrangører)
Afriggerfest: 19. oktober (mangler arrangører)
Julefrokost: 30. november (mangler arrangører)
Blad:
Ejler foreslår udgivelse kun 2 gange årligt for at få mere stof pr. udgivelse.
Bestyrelsen har tidligere besluttet at bibeholde 4 årlige udgivelser, og dette synspunkt
fastholder bestyrelsen.
Kapsejlads:
• Kristian Meldgaard ønsker at benytte klubhuset til teoretisk duelighed onsdage.
• Jan Fig mangler aftale med sponsorer, hvilket han koordinerer med bladudvalg.
Juniorudvalg:
Juniorudvalget ønsker egen kalender og galleri på hjemmesiden.
Per Vig/Morten kontakter web-udvalget med samlet information.
13.-14. april: Klargøring af joller hos Per Vig
18. april: Information om årets planer i klubhus
27. april: Sejladsopstart
27. juni - 8. august: Sommerferie

17. oktober: Afslutning
Stævner i løbet af året offentliggøres på hjemmesiden.
Bestyrelsen
23. juni: Sct. Hans i samarbejde med Hjarbæk Borgerforening
Første tirsdag i februar 2014: Gule ærter med foredrag
Bøjeudvalg
lægger 3 bøjer ud.
5) Eventuelt
Ansvarsforhold i forbindelse med bådløft:
Niels Brohm efterlyser retningslinier om ansvarsforhold i forbindelse med løft af
både.
Erling oplyser, at bådejer er ansvarlig for anslåning på båden.
Det er bådejerens ansvar, at stropperne er korrekt placeret under hele løftet, og at de
ikke kan skride, samt at de ikke løfter i skruetøj, aksler eller lign.
Det er kranfirmaets ansvar at kranen fungerer og at stropperne er holdbare.
Det er bådejeren, der skal afgøre, om der skal anbringes spring mm.
Der opfordres til at anbringe markeringer på båden for stroppernes løfteposition.
Hvis kranfirmaet skal overtage det fulde ansvar for løftet, forlanger kranfirmaet
at en ansat i firmaet står for anslåningen, hvilket vil afstedkomme en langt højere
omkostning for Viborg Sejlklub.
Harry Vig spørger til kaskoforsikring og mangel på samme.
Dertil svares, at det er den enkelte båds kaskoforsikring, der er eneste dækning.
Lars Blach pointerer, at tilskuere bedes holdes sig klar af kranen ved løft.
Dette synspunkt får positiv opbakning fra flertallet.
Refleksmarkering
Tina efterlyser rød/grønne refleksmarkeringer ved indsejlingen.
Dette ordnes af bøjeudvalget.
Nye fortøjringspæle ved den nordlige bro
Havne-/pladsudvalget modtager tegninger i løbet af 14 dage.
Havne-/pladsudvalget sørger for flytning af fortøjringsbøjler på broen.
Referant: Frank Rømer

Pladsfordeling.
Vi har nu fordelt de ledige pladser i henhold til ventelisten, og det er lykkedes os at få en
god udnyttelse af pladserne ikke mindst fordi nogle bådejere har været villige til at lade
sig omfordele, så vi har kunnet tilgodese, de medlemmer som er kommet med større både.
Det er i den forbindelse grund til igen at gøre opmærksom på, at det er bådejerens eget
ansvar, at den købte båd kan være på pladsen. Påtænker man køb af større båd, skal man
skrive sig på en omfordelingsliste, som findes på hjemmesiden, i klubhuset og sende den
til kassereren.
Vi uddeler eventuelle lånepladser efter 15. maj, vi vil appellere til, at man meddeler i god
tid, hvis man ikke vil benytte sin bådplads i sæsonen, eller man sejler i en længere periode, idet det så vil være muligt at andre kan få glæde af pladsen.
Med venlig hilsen.
Havne/ Pladsudvalget
Renovering af vinterpladsen!!!
Det er besluttet at vinterpladsen skal renoveres i år.
Der skal lægges grus ud over hele området, graves render til vandrør og el-ledninger.
Lægges nye drænrør i den første række samt føres el og vand til Ungdomsafdelingens
kontainer.
Dette bevirker at stativer ikke umiddelbart kan stilles ind som man plejer. Både som ikke
planlægger på at blive søsat i fm. søsætningen skal evt. flyttes for at give plads til denne
renovering.
Når renoveringen er gennemført skal stativerne selvfølgelig tilbage på deres sædvanlige
sommerplads. - Hvad der skal ske med både, som evt. ikke er blevet søsat, bliver der
taget stilling til hen ad vejen. – Men ingen tvivl om, at det vil være en stor hjælp for sejlklubben at alle søsætter deres båd i år.
Som sagt er der ikke det forkromede overblik i øjeblikket, hvorfor alle bedes holde øje
med hjemmeside samt opslag i klubhus for at være på forkant med situationen.
Havne/Pladsudvalget
Et godt råd.
Hvis du engang skulle komme drønende i havn ned mod andre både og ikke kan bremse
farten, så ”vælg den BILLIGSTE !”

WWW.obsfiskogroegeri.dk

O.B.S. Fisk og Røgeri
Salg af røgede fileter på bestilling.
Der røges Laks og Ørred.
Kold og varm røg.
Man skal jo ikke ”rakke” ned på sin
”NÆSTE” MEN!! Orla`s fisk er
nu de bedste - Tlf. 29849801.

Snedker & Tømrer Forretningen

Ole Levring, Kølsenvej 46, 8831 Løgstrup.
Tlf: 86 61 13 28 Mobil: 23 65 04 00 E-mail: lev.ole@energimail.dk

Aktivitetsoversigt.
Så er den nye aktivitetsoversigt på tavlen i klubhuset.
Jeg håber så på, at man frivilligt vil skrive sig på – hvis man stadigvæk vil have fester
mv. i Viborg Sejlklub.
Hvis man virkelig ønsker festerne, kan det da ikke passe, at jeg gang på gang skal
tigge folk om hjælp!?
Festkoordinatoren

Klubliv, fester, arrangementer og fremtid?
Som en af medlemmerne sagde under generalforsamlingen, der mangler en hel generation i sejlklubbens medlemsskare – hvorfor? Bl. a. fordi det er vanskeligt at få en
havneplads, der bliver som regel kun en ledig, når en eller anden opgiver sin plads på
grund af alder eller svigtende helbred.
En anden årsag kan være at folk i dag har en fortravlet hverdag, den årgang som
mangler er jo netop ikke pensionister.
Som man kan se ,kan der være mange årsager til den manglende generation, en af dem
kan også være, at det er meget vanskelig at blive annerkendt som ny. Det tager typisk
en tre år, jeg har selv prøvet det.
Fester er et kapitel for sig, for de har ikke ændret sig i den tid jeg har været medlem af
sejlklubben, har man oplevet en, har man oplevet dem alle. Som ny er det endnu vanskeligere for man er jo ikke blevet rigtig annerkendt endnu.
I mine øjne er ovennævnte absolut ikke festkoordinatorens skyld, hun gør virkelig sit
yderste.
Måske skal man til at tænke i nogle andre baner, a la lørdagsfrokoster eller lørdagsgrill hvor der også er plads til noget for den yngre generation.
Som man kan læse på side 26—28 prøver Kapsejladsudvalget nogle tiltag, som forhåbentlig vil øge klublivet, så må vi se om medlemmerne ønsker mere klubliv.
Naboklubben i Virksund har tilsyneladende opdaget problemet, og har derfor lavet
flere nye tiltag de seneste år.
Hvis skyld eller fejl er disse tilstande så? Er det fordi folk har en fortravlet hverdag og
har nok i at have en havneplads? Eller er det noget andet?
– Spørgsmålet som presser sig på – ønsker medlemmerne en masse klubliv eller blot
en havneplads?
Ejler

Ungdoms træningssejlads og stævner.
Når sæsonen for ungdoms træningssejlads og stævner starter,
henstilles det til Sejlklubbens medlemmer, og andre som anvender Viborg Sejlklubs område at slæbested, samt området
omkring kran og slæbested holdes fri til Ungdomsafdelingen
på torsdags trænings aftener og stævnedage.

SKYPUMPEN …. En uhyggelig oplevelse.
Den stoute, ældre spidsgatter havde arbejdet sig godt frem fra Christiansø imod Bornholm for sejl. Hun var på vej til værft i Rønne for at få stævnrøret ordnet.
Heldigvis var Hammeren passeret, for vejret så temmelig uldent ud. Det trak stadig mere
sammen. Ikke sådan med almindelig sort lilla tordenhimmel, - nej hele himlen fra syd til
øst var foruroligende, afskyelig skidenbrun! Aldrig havde vi set magen. Det måtte vel
ende i et gevaldigt uvejr?!
Efter et kort skibsråd ville vi holde på, men skipper gik dog op og rebede godt på
bommen. Imens holdt jeg hende op nær vindøjet ved hjælp af en lille krydsfok. Snart
strøg vi af sted igen. Vinden friskede støt, og tordenen rullede fjernt. Vi lå lidt syd for
Hasle. Der kom kulingsvind i pustene og modsø, der kunne mærkes. Vi snakkede så småt
om alligevel at droppe planen med Rønne, da der pludselig kom noget hvidt rullende hen
over den oprørte sø…
Jeg sprang op på dækket, tog et solidt tag i vantet og iagttog fænomenet. Nærmere
og nærmere kom det, imellem land og os. Vi forstod nu, at det var en vaskeægte skypumpe, vi så. Et tropisk fænomen i lille format. Angst diskuterede vi, om den mon kunne rive
sejlet itu, skade riggen eller suge mennesker ud af en båd?
Nærmere kom skypumpen. Vinden cirklede rundt og sugede vandoverfladen med
op, derved blev den pisket hvid, men hvor højt det var, og hvor langt skypumpen var
væk, var svært at bedømme. Vi priste os lykkelige for, at den var så venlig at passere os
på afstand, og al lyst til videre sejlads til Rønne var forduftet! Vi gik over stag og anløb
Hasle. Efter et enerverende kryds for sejl imellem smalle molepassager – (med rebet
storsejl synes stævnen før hver vending at ramme ret på boldværket) – kunne de oprørte
nervespidser endelig falde til ro i et normalt leje. Vi lagde til i inderhavnen ved vest molen, fik den flinke havnefoged til at kikke efter hende og drog til rutebilen. Godt, vi var i
olietøj. Det regnede som tykke tove og buldrede. Den brune farve skyldes mængden af
tør jord, ført op i himmelrummet af stormen fra Polen og Østtyskland.
Det er sjældent at møde folk, der har set skypumper. Et par, der var på bryllupsrejse i en 6. m. lang jolle med påhængsmotor, mødte en ved Ertbøl. Der var ingen styring
– de blev smidt rundt. Havde der været sejl, var de nok kæntret? De roede til land, hvor
flinke folk gav dem tørt tøj og husly…
Lisbet

Nyhedsmail fra Viborg Sejlklub
I Viborg Sejlklub ønsker vi at udbygge den direkte kontakt til klubbens medlemmer.
Vi har jævnligt behov for at henlede opmærksomheden på noget af interesse for klubbens medlemmer, uddybe noget, der fremgår af hjemmesiden, minde om et forestående
arrangement eller nyt blad.
Derfor forsøger vi os med dette nyhedsbrev, som vil blive sendt direkte til klubbens
medlemmer pr. mail. Nyhedsbrevet skal ses som et supplement - ikke et alternativ – til
klubbens hjemmeside og vil blive udsendt efter behov. Indholdet vil fokusere specifikt
på emner af interesse for medlemmer af Viborg Sejlklub, og det er vores håb, at vi med
denne direkte kommunikation vil få endnu større aktivitet i og interesse for vores sejlklub.
Såfremt du ønsker at få en nyhedsmail fra Viborg Sejlklub, når der sker vigtige
opdateringer på hjemmesiden vedrørende fester nyt blad og andet, så send din
mail adresse til e.rechnagel@youmail.dk Du vil så komme med i en
mailgruppe, som får besked om opdateringerne, dvs. man får tilsendt en link,
man blot skal klikke på for at se nyheden.
Modtager jeg returmail på ugyldig mailadresse, vil mailadressen blive slettet. Sørg
derfor for at informere om ændringer i din mailadresse, hvis du stadig vil modtage
nyhedsmails.
Ejler

Klubbladet
kan læses i fuld farveformat inkl. alle billeder på http://
www.viborgsejlklub.dk/index.php?side=klubblad

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

HUSK – en skarp kniv og dykker – TIL SOMMER !
Vi fik nys en nytårshilsen fra en gammel sejlerven, nemlig Anders Høegh Post med
”SIRENEN”, - kendt for gode sejlerartikler fra ind og udland. Efter 4-5 år gjorde de atter
Limfjorden. Klimaændringer med øget varme får nu grimme konsekvenser for os sejlere.
Læs hans uhyggelige oplevelser:
Vi sejlede meget i vores ”Sirenen”, både tursejlads (Bornholm i 2012) og kapsejlads med
en entusiastisk besætning, der vinder præmier. Så det er jo sjovt.
Det er 4-5 år siden, vi har været på Limfjorden. Vi rendte ind i den lokale ”sargassotang”, hvor vi fik en dusk i propellen på vej ind til Nibe. Tangen måtte fjernes med en
dykker, som heldigvis boede på havnen i Nibe, og det kostede 500 kr. Men jeg slap for
selv at dykke ned i det skidekolde og plumrede vand og skære tangen fri. Og så forlod vi
Limfjorden næsten uden at bruge motor, for der flød tang rundt overalt i renderne.
Tangen generede ”Sirenen” så meget, at vi ikke ville sejle hurtigere end 4 knob ind ad
renden til Nibe. Ellers rystede voldsomt i skruen. Men vi kom godt ind og fortøjede, og
fik med kraftig frem og bak rystet det meste af tangen væk, men ikke det hele – og så
kom dykkeren og tog den sidste dusk. Det må altid skæres væk, sagde havnefogederne
både i Ålborg og Nibe.
Vi indeblæste i Nibe. Mens vi var der, gik to mindre sejlbåde på grund i den lange rende,
hvor vinden blæste på tværs. Deres skruer var fyldt med sargossotang, så de ikke kunne
trække nok, så de drev stille på grund – og blev slæbt i havn. En tredje båd fik også tang
i skruen og ringede efter slæbeassistance, før de gik på grund.
Anders Høegh Post
Til ovennævnte vil jeg sige at man godt kan sejle for sejl ind igennem Nibe renden, også
selv om renden er smal og der kommer nogen imod. Jeg har selv gjort det pga. motorproblemer, spændende sejlads da man kan se kanten af renden hele tiden, og det skal være
usagt, hvad den modkommende har tænkt.
Ejler
Vedrørende tang: Blæretang ligner en busk, - men sargassotang ligner et træ, der er mørkebrunt.
Skibe fra østen har altid bragt den til Europa med tømning af sine ballast-tanke. Vi slipper aldrig af med den.
Lisbet Kofoed

Næste nr. udkommer til
JUNI 2013.
Deadline for indlæg til dette nr. er 30.
MAJ 2013.

Onsdagssejladser – på en ny måde
Efter en god og kvalificeret debat på generalforsamlingen er vi så småt klar med en ny
måde at sejle vore onsdagssejladser på – en måde, der skulle gøre det sjovere for alle at
deltage- og dermed også skabe grobund for at der er flere, der vil lege med om onsdagen.
På grund af travlhed med andre ting, har det nye kapsejladsudvalg ikke været samlet
fysisk, men vi er enige om følgende vilkår for forårets sejladser:

•

Vi holder fast ved harestarten eller handicap-start. Det vil sige, at langsomste
båd starter først og de øvrige starter et antal minutter efter – udregnet på forhånd.

•

Efter hver sejlads udregnes et nyt handicap, således at de hurtigste både får
lagt nogle sekunder til deres tid, mens de langsomste bliver fratrukket nogle
sekunder.

•

Vi benytter os af DH-mål. Hvis båden ikke er målt – eller har et gyldigt målebrev, udregner kapsejladsudvalget et DH-mål på basis af et gennemsnit af
tilsvarende både i web-sejler.

Den nye metode betyder, at vi skal mødes til ”skipper-møde” hver onsdag kl. 18.15. Her
vil de startende både få udleveret et startskema, vi fastlægger i fællesskab, hvilken
”vind” vi skal sejle efter, og synkroniserer vore ure.
Første sejlads foregår onsdag 15. maj, og vi fortsætter så hver onsdag frem til og med
onsdag 26. juni. Det bliver til syv sejladser i foråret.Selve sejladsen starter kl. 18.45, hvor første båd starter. De øvrige følger det antal sekunder efter, som er udregnet på forhånd. Det er en gentlemansejlads, så hver båd overholder
naturligvis sin egen tid.
Vi sejler efter de generelle søvejsregler. Der er to vigtige regler:
1. Man viser hensyn og godt sømandsskab
2. Styrbord halse har retten til vejen.
EFTER SEJLADSEN
1. båd i mål sejler ind og tænder grillen. Anden båd bliver ved mållinjen og tager bådene
ind i rækkefølge. Resultatlisten overdrages til kapsejladsudvalget.
Det forstærkede kapsejladsudvalg vil prøve at lægge flere sociale elementer ind i onsdagssejladserne for at få flere ned på havnen – også selvom man ikke sejler med i selve
sejladsen

Vi er ikke færdige med at tænke tanker, men en ide kunne være korte, men inspirerende indlæg fra garvede sejlere om ture, de har været på – inspiration fra messer,
indlæg om dieselpest i motorer – sådanne indlæg må kun vare 5-8 minutter. Der skal
jo også være tid til at hygge sig og gennemgå aftenenes sejlads.
Kapsejladsudvalget består i år af:
Ejler Rechnagel, Jan Fig, Henrik Zacho og
Kristian Melgaard, der modtager forhåndstilsagn på melgaard@dj-freelance.dk

Forfriskende familiefjordfræser
Det handler dybest set om at få smidt fortøjningerne og komme ud på fjorden.
Det skal først og fremmest være sjovt.
Vi skal have så mange med som overhovedet muligt ud på vandet – og der skal være
noget at komme efter for både gamle som unge – for nye sejlere som for garvede
søulke. Det var opgaven for kapsejladsudvalget, og selvom vi slet ikke er færdige,
begynder der at tegne sig et billede af noget sjovt.
Foreløbigt planlægger vi to lørdagsarrangementer i foråret – og så må vi se, hvordan
det spænder af.
Familie Fjordfræseren skal laves på en måde, så alle kan lege med – og finde udfordringer nok til at det bliver sjovt.
Kapsejladsudvalget, som står bag, er ikke helt færdige med at tænke tanker om indholdet, men rammerne er nogenlunde sådan.

•

Familiefjord-fræseren foregår for motor – det vil sige at både motorbåde
og sejlbåde deltager på lige fod

•

Det vil være en fordel at have både unge og gamle ombord, da opgaverne
vil henvende sig til alle aldersklasser og erfaring

•

Fjordfræseren vil foregå fra ved 11-tiden om lørdag og slutte midt eftermiddag, så man kan nå de ting, man nu skal nå ved siden af.

•

Årets første Familie-fjordfræser foregår lørdag 25. maj – den anden formentlig lørdag 21. juni.

LIDT OM INDHOLDET
Som sagt er udvalget slet ikke færdig med at planlægge, og vi har forstærket os med

folk, der har prøvet sådant noget før, men nogle af de ideer, der er kommet frem er:

•

Små plasticbolde fordeles. Den båd, der fanger flest bolde, vinder disciplinen.

•

Præmie til bedst udklædte båd eller besætning (evt blot hovedbeklædning).

•

Skipperen bliver på eget fartøj, men resten af besætning findes ved lodtrækning eller uretfærdig konkurrence/udvælgelse.

•

Stafet: Der sejles på en “frem-og-tilbage-agtig” bane. Bådene inddeles i 2
hold (rød/blå). Første båd skal sejle banen igennem og overdrage en stafet til
næste båd, inden denne må sejle. Stafetten skal kunne kastes og gribes. Rammer stafetten vandet, må den bjærges, før der må sejles videre.

•

Stjerneløb: Orienteringssejlads med udgangspunkt på molen. Ved molen oplyses hvilken post/båd, der skal sejles ud til. Her udleveres en opgave, som
skal løses. Tilbage til molen, hvor næste post udleveres etc.

Har du ideer til fjordfræseren – så kontakt Kristian Melgaard på melgaard@djfreelance.dk

20 % rabat på Hempel produkter!!!!!!!
10-4 Byggecenter Viborg giver 20 % rabat på Hempel produkter til Viborg Sejlklubs medlemmer. Det eneste du skal gøre er at medbringe og vise et blad fra Viborg
Sejlklub, så opnår du rabatten. Tilbudet gælder også ud over uge 13 som annonceret i
ugeavisen.

Den nye havneplan.
På modstående side ses den nye havneplan, som medfører større og jf. bestyrelsen fremtidssikre pladser, men også nedlæggelse af to eksisterende pladser, som så bevirker at
nye medlemmer må stå lidt længere tid på venteliste.
Næste spiller i den fremtidssikre havn er Viborg Kommune ikke mht. den kommunale
del af Hjarbæk havn. Nej, det er Kommunens stillingtagen til hvor meget der skal spares
på ansatte oppe i slusen, hvilket helt automatisk vil få indflydelse på slusens åbningstider.
Der er ingen tvivl om den nuværende sluse ordning giver Hjarbæk Havn optimale betingelser, både hvad angår lokal liggere og mængden af gæstesejlere i sommerens løb.

Forårsfesten den 27. april 2013 kl. 18.00
I år skal alle yde før de kan nyde forårsfesten.
Menu:
Hver deltager skal tage en ret med svarende til 3 personer.
Drikkevarer:
Som sædvanlig kan vin, øl og sodavand købes i klubhuset
Tilmelding til:
Kurt Herløv på i mail: kh12@mailme.dk
Max & Gurli Wolf på i mail: gurli-max-wolf@io.wolf
Eller på opslag ved klubhuset
Sidste tilmelding:
Den 25. april
Pris:
50 kr. pr. person
Festudvalget
Kurt Herløv og Gurli & Max Wolf

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

Poul

Andersen

Skovløbervej 6, Hald Ege

8800

Viborg

Per

Dalsgaard

Solbærvej 6

8800

Viborg

Else

Folke

Teglgårdsvej 25, Hald Ege 8800

Viborg

Kim

Harritz

Hovedgaden 76

Skals

Karen-Inge

Hornshøj

Videbækvej 19, Haunstrup 7400

Herning

Erik Valum

Jensen

Klostervej 24, Knudby

8831

Løgstrup

Lene Brinch

Knudsen

Christiansvej 18

8800

Viborg

Michael Elkjær Laustsen

Skaldehøjvej 74

8800

Viborg

Pia

Lindgreen

Vordevej 50

8831

Løgstrup

Lars Dyrløv

Madsen

Christiansvej 18

8800

Viborg

Kenneth

Madsen

Egebakkevej 19

8800

Viborg

Lone

Melgaard

Bollevej 4, Fiskebæk

8831

Løgstrup

Dan B.

Nielsen

Vesterled 50

8832

Skals

Niels Ole

Nopper

Teglgårdsvej 25, Hald Ege 8800

Viborg

Erik

Nørgaard

Asmildvej 4, Vinkel

8800

Viborg

Hanne

Nørgaard

Asmildvej 4, Vinkel

8800

Viborg

Bent

Pluszek

Hobrovej 46

8800

Tjele

Birgit

Pluszek

Hobrovej 46

8830

Tjele

Vibeke

Stjernby

Engbakkevej 19

8800

Viborg

Carsten

Thulstrup

Hvamvej 94

9620

Ålestrup

8832

Søsætning Lørdag d. 20-04-2013
Søsætning forventes at starte ca. kl. 7,30.
Vi vil som sidste år starte med de yderste pladser rækkerne 5-4-3-2-1 og slutte af med
rækkerne ved toiletbygningen, det er derfor vigtigt, at de der står på de yderste pladser
møder op fra morgenstunden.
Der vil som sædvanlig være tilknyttet faste hjælpere ved kranen, men det forventes at
alle hjælper til.
Vi vil allerede nu opfordre til, at man er opmærksom på hvordan båden står i stativet,
samt have styr på opklodsningsmateriel ol., da det vil lette ved optagningen, især skal
man være opmærksom på, at anlægsfladerne mod skroget spændes el. på anden måde
kan ”fikseres” da det er tidskrævende og med risiko for skader, hvis man skal holde
dem på plads med fingrene.
Med venlig hilsen
Havne / pladsudvalget

Kalenderen for 2013 frem til næste
bladudgivelse.
Aktivitet

Bem.

Dato
APRIL
06/04-2013

Svømning kl. 10.00

Søndre skole

09/04-2013

2,4mR træning kl. 17.00-21.00

Søndersø

13/04-2013

Svømning kl. 10.00

Søndre skole

13-14/04-2013

Klargøring ungdom

Løgstrup

16/04-2013

2,4mR træning kl. 17.00-21.00

Søndersø

18/04-2013

Infoaften for ungdom

Hjarbæk

20/04-2013

Svømning kl. 10.00

Søndre skole

20/04-2013

Søsætning

Hjarbæk

23/04-2013

2,4mR træning kl. 17.00-21.00

Søndersø

25/04-2013

Ungdoms træningssejlads

Hjarbæk

xx/04-2013

Stativoprydning

Hjarbæk

27/04-2013

Forårsfest

Hjarbæk

30/04-2013

2,4mR træning kl. 17.00-21.00

Søndersø

02/05-2013

Ungdoms træningssejlads

Hjarbæk

04/05-2013

Klubhus optaget

Hjarbæk

05/05-2013

Klubhus optaget

Hjarbæk

07/05-2013

2,4mR træning kl. 17.00-21.00

Søndersø

09/05-2013

Klubhus optaget

Hjarbæk

12/05-2013

Klubhus optaget

Hjarbæk

14/05-2013

2,4mR træning kl. 17.00-21.00

Søndersø

15/05-2013

Onsdagssejlads start kl. 18.45

Hjarbæk

16/05-2013

Ungdoms træningssejlads

Hjarbæk

21/05-2013

2,4mR træning kl. 17.00-21.00

Søndersø

22/05-2013

Onsdagssejlads start kl. 18.45

Hjarbæk

23/05-2013

Ungdoms træningssejlads

Hjarbæk

25/05-2013

Familie-fjordfræser

Hjarbæk

28/05-2013

2,4mR træning kl. 17.00-21.00

Søndersø

29/05-2013

Onsdagssejlads start kl. 18.45

Hjarbæk

30/05-2013

Ungdoms træningssejlads

Hjarbæk

01-02/06-2013

Handicapidrætsfestival 2013

Søndersø

04/06-2013

2,4mR træning kl. 17.00-21.00

Søndersø

05/06-2013

Onsdagssejlads start kl. 18.45

Hjarbæk

06/06-2013

Ungdoms træningssejlads

Hjarbæk

11/06-2013

2,4mR træning kl. 17.00-21.00

Søndersø

MAJ

JUNI

Stående udvalg 2013.
Udvalg

E-mail-adresse

Telefon

Børge List (Formand)

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

melgaard@dj-freelance.dk

35 11 42 43

tina@timedesign.dk

20 26 40 11

on@onradio.dk
Udlån af klubhus
lillevif@hotmail.com
Salg af klubnøgler.

86 64 24 81

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 (Formand)

bvl41@pc.dk

86 62 37 81

Børge List

bmblist@gmail.com

23 39 25 06

Havne/plads

Kapsejlads
Kristian Melgaard m. fl.
Web-opdateringer
Tina Rømer m. fl.
Klubhus
Oluf Nørgaard (Formand)
Jørgen Kofoed

86 64 21 51

2,4mR
Per Bandsholm
Klubblad

Festudvalgs koordinator
Elly Thomassen
Juniorudvalg
Per Vig Lauersen m. fl.
Bøjeudvalg

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

