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Billeder Bestyrelsespost  Kontakt til udvalg 
Telefon nr. og  
E-mail adresse 

 Formand Festudvalg og Bøjeudvalg 

Peter Blach 
Hjarbækvej 6 
8831 Hjarbæk 

Mob. 61 28 20 75 
formand@viborgsejlklub.dk 

 Næstformand Klubhusudvalg, og PR-udvalg 

Ole Moeslund 
Egedal 6, Hald Ege 
8800 Viborg 

Mob.  40 80 17 94 
naestformand@viborgsejlklub.dk 

 Kasserer  

Jørgen Kærsgaard 
Mosevænget 19 
8800 Viborg 

Mob. 20 42 42 95 
kasserer@viborgsejlklub.dk 

 Sekretær Bladudvalg 

Jesper Bak 
Hjarbækvej 33, Hjarbæk 
8831 Løgstrup 

Mob. 23 33 26 57 
sekretaer@viborgsejlklub.dk 

 Bestyrelsesmedlem Havne-/pladsudvalg og 2,4 mR-
udvalg 

Leif Vang Larsen 
Stenbjergkvarteret 17 
7400 Herning 

Mob. 21 44 71 42 
leifvang17@gmail.com 

 Bestyrelsesmedlem Kapsejladsudvalg og Projektudvalg 

Per Vig Laursen 
Hovedgaden 12 
8831 Løgstrup 

Tlf. 86 64 37 38 
Mob. 24 84 93 86 
5xvig@os.dk 

 Bestyrelsessuppleant  

Frank Rømer 
Bavnevej 10 
8831 Hjarbæk 

Mob. 51 86 64 44 
f.romer@live.dk 

   

  Bestyrelse i 2018/2019. 
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Bladets redaktion 

Bladets indhold 

Forside: Solnedgang    side 1 
Bestyrelse i 2018/2019    side 2 
Bladets indhold og redaktion    side 3 
Bestyrelses referat     side 4-5 
Artikel af Jørgen Buus     side 6 
Bestyrelses referat     Side 7-8 
Bådeplads / brug af slibemaskine   Side 9  
Annoncer      side 10 
Gule ærter      side 11 
Salg af klubtøj     side 12 
Personalepolitik for Viborg Sejlklub  side 13-15 
Internet på havnen mv.    side 16 
Toiletbroen      side 17 
Kalender       side 18 
Diverse tilbud     side 19 
Annoncer      side 20 
Bådoptagning     side 21 
Bestyrelses referat     side22-23 
Velkommen til nye medlemmer og næste blad side 24 
Udvalg ene2018/2019    side 25 
Udvalgene 2018 /2019 og annonce  side 26 
 

Bladudvalg /Redaktør og layout: 
Ejler Rechnagel 
E-mail: e.rechnagel@youmail.dk 
Ansvarshavende: 
Viborg Sejlklub 

Gengivelse af bladets indhold 
er kun tilladt med kildeangivel-
se og tilladelse fra Viborg Sejl-
klub. 
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Referat bestyrelsesmøde Viborg Sejlklub   25/10 2018 
 
Sted: Klubhuset. 
 
Kl 19:00 
 
Deltagere: 
Leif Vang 
Peter Blach 
Per Vig 
Jørgen Kjærsgaard 
Ole Moeslund 
Jesper Bak (ref.) 
Erling Hansen til pkt. 1 i dagsorden. 
 
Fraværende: 
 
Punkter til dagsorden. 
 

1. Oplæg drøftelse af fremtidens regnskaber. 
2. Indkøb af nyt bundslibe udstyr. 
3. Bekymring om vi kan leje alle pladser ud fremadrettet. 
4. Båd optagning 2018 
5. Orientering om rødvins broen levering af materialer, og arbejds-

plan projekt udvalg. 
6. Søsætning 2019 
7. Evt. 

 
 

1. Erling Hansen orienterede om mulighederne for at håndtere bogholderi 
og regnskab fremadrettet. Bestyrelsen har efterfølgende drøftet de for-
skellige muligheder, indtil videre foretager vi ingen ændringer. 

2. Der købes nyt bundslibeudstyr, som afløser for den ældste af de to vi har. 
3. Bestyrelsen har drøftet forskellige muligheder, til fremadrettet optimal ud-

nyttelse af bådpladserne. Som vil blive diskuteret med havnepladsudval-
get, på et senere tidspunkt. 

4. Kran og mad er bestilt, der skal tages 42 både op, de tages alle op lørdag 
d. 27. oktober. Prisen bliver kr. 500.- for optagning.  
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Dette blad udgives af Viborg Sejlklub.  www.viborgsejlklub.dk 
 
Administrativ adresse:  Klubhus adresse: 
v/Kasserer    Strandvejen 11 
Jørgen Kærsgaard   Hjarbæk  
Mosevænget 19   8831 Løgstrup 
8800 Viborg 

      I forbindelse standerstrygning orienteres der om, hvilken hjælp projekt-
udvalget skal bruge til udskiftning af rødvinsbroen. Vi opfordrer medlem-
merne til, at melde sig til de arbejdsgrupper der vil blive oprettet, for at 
give en hjælpende hånd.  

5. Materialer kommer ultimo november, frivillige hjælpere tilmelder sig ved 
standerstrygning, projektudvalget indkalder herefter til arbejdet.  

6. Datoen for søsætning 2019 blev diskuteret, da den næstsidste lørdag i 
april 2019 er i påsken, foreslår bestyrelsen at søsætningen rykkes til 
sidste lørdag i april 2019. 

 
        7. 

 Der bliver fremstillet skilte ”Velkommen til Viborg Sejl-
klub” som opstilles ved indkørsel til havnen, og bag 
klubhuset. 

 Bestyrelsen vil arbejde videre med et samlet projekt for 
havneområdet, med masteskur, toiletter og forhold for 
juniorsejlerne. 

 Postkasse for betaling flyttes til klubhuset, Leif koordine-
rer. 

 2 Shelters opstilles forår 2019 i Æblehaven. 
 Kapsejlads udvalget har fået uddannet to opmålere Kå-

re Vistisen og Michael Blach,- ved opmåling af sejl beta-
les kr. 50.- pr. ”knap” fra DS 

 Forskellen på passivt og aktivt medlemskab af klubben 
blev diskuteret,- bestyrelsen præciserer at man skal væ-
re aktivt medlem, når man benytter klubbens faciliteter. 
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Noget/lidt at glæde sig over. 
 
Andet sted i bladet skriver jeg, at sejlklubber/ sejlsporten generelt er nede i en bølgedal. 
Det er rigtigt, men for Viborg Sejlklub er der faktisk også en del lyspunkter. 
Det, der er lettest at få øje på er, at der i sommer perioden er kommet mere liv på hav-
nen. Det skyldes alle de autocampere, der kommer. Mange forskellige nationaliteter 
dukker op.  Er jeg på havnen, går jeg over og ønsker dem velkomne til Hjarbæk, som om 
jeg ejede det hele. 
 
Det er flinke og glade folk, der har fundet herned og de roser stedet og faciliteterne me-
get. Mange af dem er tidligere bådejere, som det er let at få en snak med. Herligt, det var 
godt initiativ. 
At det så måske medfører, at vores bestyrelse ikke hæver pladslejen – det  gør da ikke 
noget. 
 
Æblehaven er et andet projekt, man kan glæde sig over. Båd stativerne er kommet af 
vejen, og er ikke det første indtryk, man får når man kommer ned på havnen. 
Æblehaven giver også plads til nogle fremtidige perspektiver for en udvikling af klub-
ben. En rigtig god investering efter min mening. 
 
Uden at kende ret meget til det ved jeg dog, at vi fortsat har en god ungdomsafdeling. 
 
Der har i flere år været en del snak om de både, der ligger tilsluttet land strøm i længere 
tid. Sidst på bestyrelsesmødet i august. Det er rigtigt, at der var en båd, der brændte og et 
par, der blev beskadiget for 25 år siden i havnen, men med de moderne ladere er det ikke 
noget problem. Jeg har talt med Codan forsikring – det er ikke et problem de oplever. De 
oplever både, der brænder, men oftest fordi man vil af med båden. Om der  bruges lidt 
ekstra strøm ved jeg ikke, men skades afdelingen, som jeg talte med, mente ikke at lang-
tids tilsluttede ladere var et problem. Er det et problem for klubben?? 
 
Det er da glædeligt, at sikkerheden på havnen så er blevet bedre. 
Det er da også glædeligt, at komme ned til et altid flot og rengjort klubhus – at der ikke 
ligger en masse affald og ting og flyder rundt omkring på pladsen hører med. 
Ikke mindst et det fantastiks, at har man brug for hjælp til et eller andet på båden, så er 
der altid hjælp at få fra nogen af de andre medlemmer på havnen. Det har noget med 
havnens størrelse at gøre og også har det at gøre med en lang tradition i klubben – man 
hjælper hinanden. JB 
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Referat bestyrelsesmøde Viborg Sejlklub   22/11 2018 
 
Sted: Jesper’s stue. 
 
Kl 19:00 
 
Deltagere: 
Leif Vang 
Peter Blach 
Per Vig 
Jørgen Kærsgaard 
Ole Moeslund 
Jesper Bak (ref.) 
 
Fraværende: 
 
Punkter til dagsorden. 
 

1. Referat fra sidste møde. 
2. Generalforsamling. 
3. Tøj med Viborg Sejlklub logo. 
4. Autocampere til havnefest mv. 
5. Gule ærter. 
6. Opstilling shelters. 
7. ”Åbningstid” i klubhuset for autocampere i vinterperiode. 
8, Håndtering af persondataloven, Ejler har fremsendt forslag. 
9.Nedfaldne grene fra træ, som står på Kongsgårdens grund. 
10. Arbejde på rødvinsbroen. 
11. Næste møde. 

 
1. Referat godkendt. 
2. Generalforsamling afholdes tirsdag den 26. februar kl. 19:30 i klubhuset. 

- Ole skriver indkaldelse. 
-  På valg til bestyrelsen er, Jørgen Kærsgaard, Ole Moeslund, og 

Per Vig. 
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3. Udvalget af tøj er sat i produktion, der kommer tøj man kan prøve i klub-
huset. 

4. Vi har fået en henvendelse fra en ”Autocamper facebookgruppe” som 
gerne vil deltage i havnefesten den 15. juni 2019, de bydes velkommen. 

5. Gule ærter afholdes tirsdag den 5. februar kl 18:30 i klubhuset, der arbej-
des på at finde en foredragsholder. Peter tager mod bestilling, og Je-
sper kontakter Ejler ang. opslag på hjemmesiden mv. 

6. Shelters opstilles på en måde, hvor de ikke generer naboer, der bliver 
ikke bålplads, men der lægges fliser som underlag til en grill i stedet. 

7. Klubhuset holdes åbent hele døgnet for autocamperne. 
8. Ejlers fremsendte forslag om persondata loven anvendes, det ligges på 

hjemmesiden. 
9. Under bådoptagningen skete et uheld hvor et medlem fik en nedfaldende 

gren i hovedet. Som klub skal vi gøre alt hvad der er muligt for at undgå 
uheld. Bestyrelsen indskærper derfor, at alle involveret i kranarbejde 
skal bære sikkerhedshjelm. Det indskærpes samtidig, at alle ikke direkte 
involveret i kranarbejdet skal holde sig væk fra kranens arbejdsområde. 
Jesper kontakter Dorith på Kongsgården ang. beskæring af træet.  

10. Der indkøbes selv op pustlige redningsveste til holdet, som banker pæle 
i, Jørgen indkøber. 

11. Torsdag den 13. december kl .18:00 hos Per. 
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Vedrørende Bådplads 
 

Der er grund til at gøre opmærksom på, at hvis man køber, eller påtænker at 
købe anden båd, er det køberens eget ansvar, at den købte båd kan være på 
den plads man er blevet tildelt. 
Man kan altså ikke umiddelbart regne med at havne-/pladsudvalget kan løse 
problemet. 
Man kan skrive sig på en omfordelingsliste, hvorefter man så vil have fortrinsret 
til en ledig bleven plads af passende størrelse når vi uddeler pladser. 
 
Man kan ikke selv aftale pladsbytte, det skal foregå ved henvendelse til havne-/ 
pladsudvalget. 
 
Med venlig hilsen. 
Havne-/ pladsudvalget 

Slibemaskine/ Støvsuger. 
Der er nu indkøbt endnu en støvsuger og slibemaskine, så vi nu råder over 3 stk 
Der alle kan lånes af klubbens medlemmer til klargøring af båd. 
 
Prisen for lån er stadig forbrugte skiver 10 kr. alm. skiver 20 kr. for netskiverne 
det koster mindst 20 kr. (Ved brug af Netskiver skal der bruges mellem sål) 
 
Hvis man låner udstyr med hjem, skal der gøres opmærksom på, at der ifølge 
bestyrelsesbeslutning ikke er tilladt at fjerne udstyret fra klubben uden at kontak-
te undertegnede Børge List, lige som afregning også skal ske til samme Mobile-
Pay nr. 45 891 kan benyttes  ( Husk Navn) 
 
Man skal selv sørge for tømning/ udskiftning af støvposer, ligesom brugte skiver 
skal fjernes. 
Hvis man fjerner maskinerne fra pladsen henstilles der til at man snarest efter 
endt arbejde bringer dem tilbage til klubben. 
 
Med venlig hilsen. 
Børge List 
23 39 25 06 
bmblist@gmail.com 
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Kom og spis Gule ærter tirsdag den 05. februar 2019 kl. 
18.30 i klubhuset.  

 
 
Foredrag: Spisning fra 18:30 til 19:30, derefter fortæller Peter, Allan og Louise 
om sommertogt gennem Götakanalen.  
 
Pris: Gode Gule Ærter med tilbehør til en billig pris, hertil kan tilkøbes snaps og øl til 
sædvanlige billige priser.  
  
Tilmelding: Senest fredag den 01. februar 2019 til: Peter Blach, E-mail: pe-
terblach@energimail.dk eller på opslag i klubhuset. 
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Så er klubtøjet klar til bestilling, der 
vil komme prøver op i Viborg sejl-
klubs lokaler, samt bestillings sedler, 
tøjet kan også bestilles på mail ved 
Jørgen Skrøder skroeder@youmail.dk  
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November 2018 
Persondatapolitik for Viborg Sejlklub 
25. maj træder ny persondataforordning i kraft. Viborg Sejlklub er i fortsættelse heraf som dataansvarlig forpligtet til 
at beskytte dine personoplysninger, når du som medlem eller gæst gør brug af Viborg Sejlklub, og de services, der 
tilbydes, og tilstræber at du føler dig tryg ved Viborg Sejlklubs behandling af dine personoplysninger. Viborg Sejlklub 
behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning. 

1. Hvornår indsamler og anvender Viborg Sejlklub dine person-
oplysninger? 

Viborg Sejlklub indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde: 

Når du indmelder dig som medlem af Viborg Sejlklub eller udøver medlemsaktiviteter. 
Når du tilmelder dig som medlem af Viborg Sejlklub eller ønsker at gøre brug af, at sejlklubben indsamler oplysninger 

om dig for at kunne administrere dit medlemskab og/eller din brug af Viborg Sejlklub, samt for at kunne tilbyde 
og levere relevante services til dig. 

Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for eksempel ved udfyl-
delse af tilmeldings- eller indmeldelsesblanket, deltagelse i et arrangement eller ved etablering af en aftale relateret til 
Viborg Sejlklub. 

2. Hvornår videregiver Viborg Sejlklub dine personoplysnin-
ger? 

Viborg Sejlklub kan i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som der behandles om dig. Dine personoplys-
ninger kan fx blive videregivet til: 

Øvrige tredjeparter i forbindelse med administration af dit medlemskab eller  
Såfremt det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning. 
Videregivelsen vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du anmo-
der om, for eksempel i forbindelse med tilmelding til aktiviteter og arrangementer eller i forbindelse med oprettelse af 
et medlemskab hos Viborg Sejlklub. 
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3. Hvordan beskytter Viborg Sejlklub dine personoplysninger? 

Viborg Sejlklub har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hæn-
deligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbru-
ges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Viborg Sejlklubs sikkerhedsprocedurer og -processer bliver 
løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. 

I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og Viborg Sejlklub kan derfor ikke garantere, at oplysninger-
ne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå sejlklubbens sikkerhedsforanstaltninger for at 
få adgang til oplysningerne. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar 

4. Hvilke rettigheder har du? 

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Viborg Sejlklub behandler om dig, kan du rette henvendelse til sejl-
klubbens kasserer. 

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Viborg Sejlklub behandler om dig. Hvis det viser sig, at disse 
oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode Viborg Sejlklub om at rette, blokere eller slette disse 
oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderli-
gere behandling. I denne forbindelse gøres opmærksom på, at dit medlemskab hos Viborg Sejlklub er betinget af, at 
du afgiver og opdaterer de i Viborg Sejlklubs indmeldelsesblanket påkrævede oplysninger, der er nødvendige for at 
registrere dig som medlem samt administrere dit medlemskab. Du kan anmode om at oplysninger om dig, som er 
personoplysninger, slettes. 

5. Hvor længe opbevarer Viborg Sejlklub dine personoplysnin-
ger – løbende sletningsforpligtelse? 

Hos Viborg Sejlklub gemmes dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, 
tjenester og ydelser, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål, såsom administration af 
dit medlemskab af Viborg Sejlklub, eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen. Såfremt vi som 
dataansvarlig forening og databehandler af hensyn til lovgivningen i øvrigt er forpligtet til at opbevare oplysningerne 
om dig, beholder vi disse oplysninger, så længe vi er forpligtet hertil 
 

6. Hvad sker der, når Viborg Sejlklub ændrer denne personda-
tapolitik? 

Viborg Sejlklub opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre, at præsenterer dig med så præcis infor-
mation som muligt, samt for at sikre at overholder gældende lovgivning. Dette medfører, at sejlklubben løbende vil 
opdatere og ændre denne persondatapolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver Viborg Sejlklub dig besked via e-
mail. Den til enhver tid gældende version af denne persondatapolitik kan rekvireres ved at kontakte sejlklubbens 
formand eller kasserer 
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7. Henvendelser og spørgsmål 

Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller de personop-
lysninger, som vi indsamler og behandler om dig. 

November 2018 
Privatlivspolitik for hjemmesiden 
Viborg Sejlklubs hjemmeside har webstedsadresse: http://viborgsejlklub.dk/    

1. Hvilke personlige data indsamler vi og hvorfor indsamler vi dem? 
Kommentarer 
P.t. er der ikke mulighed for at skrive kommentarer på hjemmesiden.  

Medier 
Hvis du uploader billeder til hjemmesiden, så bør du undlade at uploade billeder med indlejrede lokalitetsdata (EXIF 
GPS) inkluderet. Besøgende på hjemmesiden kan downloade og udtrække alle lokalitetsdata fra billeder på hjemmesi-
den. 
 

2. Kontaktformularer 

Cookies 

Indlejret indhold fra andre websteder 
Artikler på hjemmesiden kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra 
andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt den anden hjemmeside. 

Disse hjemmesider indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger 
din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en 
konto og en logget ind på det websted. 

3. Hvilke rettigheder har du over dine data? 
Du kan altid bede om, at vi sletter alle personlige data, vi har om dig. Dette indbefatter ikke nogen form for data, som 
vi er forpligtede til at gemme af administrative, lovmæssige eller sikkerhedsmæssige grunde. 

4. Hvor sender vi dine data? 
Besøgendes evt. kommentarer (om nogen) kan muligvis blive kontrolleret af en automatisk spam-genkendelse tjene-
ste. 

5. Henvendelser og spørgsmål 

Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller de personop-
lysninger, som vi indsamler og behandler om dig. 
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Internet på havnen 
har ikke længere en 
adgangskode, man 
lokker blot på WIFI 
nettet Viborg Sejl-
klub. 

Alt om generalforsamlin-
gen bliver udsendt i en 
senere separat meddelelse 
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Toiletbroen. 
 
På billedet øverst ses den 
gamle toiletbro, som er 
ved at blive fornyet. 
 
På det andet billedet ban-
kes der pæle til den nye 
bro, på den ene side af 
broen gik det meget nemt, 
men på den anden side tog 
det lidt tid pga. af blåler. 
Til gengæld sov Åge godt 
om natten pga. alt den 
friske luft. 
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  Kalenderen for 2019 
frem til næste bladudgi-

velse. 

  

Dato
 Aktivitet Bem. 

FEBRUAR     
02/02-2019 Svømning 10.00-11.00 Søndre skole 
05/02-2019 Gule Ærter  kl.18.30 Hjarbæk 
07/02-2019 Duelighedskursus kl.19 Hjarbæk 
21/02-2019 Duelighedskursus kl.19 Hjarbæk 
23/02-2019 Svømning 10.00-11.00 Søndre skole 
26/02-2019 Generalforsamling i VS kl.19.30 Hjarbæk 
28/02-2019 Duelighedskursus kl.19 Hjarbæk 
MARTS     
02/03-2019 Svømning 10.00-11.00 Søndre skole 
05/03-2019 Bst. møde/møde med udvalgene Hjarbæk 
07/03-2019 Duelighedskursus kl.19 Hjarbæk 
09/03-2019 Svømning 10.00-11.00 Søndre skole 
14/03-2019 Duelighedskursus kl. 19 Hjarbæk 
16/03-2019 Svømning 10.00-11.00 Søndre skole 
21/03-2019 Duelighedskursus kl. 19 Hjarbæk 
23/03-2019 Svømning 10.00-11.00 Søndre skole 
28/03-2019 Duelighedskursus kl. 19 Hjarbæk 
30/03-2019 Svømning 10.00-11.00 Søndre skole 
31/03-2019 Deadline for klubblad nr. 2.   
APRIL     

04/04-2019 Duelighedskursus kl.19 Hjarbæk 

06/04-2019 Svømning 10.00-11.00 Søndre skole 

11/04-2019 Duelighedskursus kl. 19 (prøve) Hjarbæk 

11/04-2019 Opstart i ungdoms afdeling Hjarbæk 

12/04-2019 Duelighedskursus kl. 19 (prøve) Hjarbæk 
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Referat fra general-
forsamling, opdate-
rede vedtægter og 
retningslinjer kan 
også læses på 
hjemmesiden 
www.viborgsejlklub.
dk 
 

Salg af klubstandere 
Klubbens alm. stander-
flag og den lille re-
versnål kan købes ved 
henvendelse til Børge 
List. Begge kan erhver-
ves for 50,-/stk. 

Gi’r du en hånd med? Har 
du mod og mandshjerte til 
at melde dig på som tov-
holder på et af klubbens 
arrangementer eller fester, 
så skriv dig på opslaget i 
klubhuset.  
Der mangler bl.a. hjælp til 
søsætningen, fællesturen 
og julefrokosten. Vi skulle 
jo nødig aflyse et arrange-
ment eller en fest – og som 
festarrangør spiser du jo 
gratis med. 

Klubbladet  
Kan læses i fuld farveformat 
inkl. alle billeder på http://

www.viborgsejlklub.dk/

Terminerne for 
klubblad udgivel-
se bliver fremad-
rettet: 
 
1. februar 
1. april 
1. oktober 
 
Der primære ind-
hold bliver: 
Februar: General-
forsamlings indkal-
delse og referater. 
April: Referat fra 
generalforsamling, 
søsætning, sæso-
nen for de forskelli-
ge afdelinger, ka-
lender, Sundstrup 
slusens åbningsti-
der og forårsfest. 
Oktober: Refera-
ter, bådoptagning, 
kalender og afrig-
gerfest. 
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Autoriseret  
forhandler af: 
Mercury       
 Mercruiser                  
 
HONDA                                                     
MARINE 
 

Perkins 
SABRE 
 
LOMBARDINI 
  Marine 
 

QUICKSILVER 
gummibåde 

 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 
 

  40 28 81 35 
mail@shbm.dk 
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Havnen er igen tom - Bådoptagningen 27-10-2018. 

Vi fik sat stativerne på plads med stor hjælp fra Per Ravns Truck. Han havde endda væ-
ret ude og hyre en fører, da han ikke selv kunne deltage, Per Vig kunne desværre ikke 
deltage i år. 

Bådene blev taget på land uden de store problemer, vi var lidt spændte på om vi kunne 
klare det på en dag, men det gik over al forventning, og det skyldtes ikke mindst den ruti-
nerede kranfører og et kranhold der beredvilligt stiller op hvert år, og det skal de have 
stor tak for. 

Så selv om kranføreren havde været og stille op dagen før, satser vi på, at vi også frem-
over vil kunne tage op på en dag. 
Med venlig hilsen. 
Havne-/ Pladsudvalget       
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Referat bestyrelsesmøde Viborg Sejlklub   8/1-2019 
 
Sted: Klubhuset 
 
Kl 19:00 
 
Deltagere: 
Børge List, deltager under punkt. 2 
Lars Blach, deltager under punkt. 2 
Lars Borreskov, deltager under punkt. 2 
Peter Blach 
Per Vig 
Jørgen Kærsgaard 
Ole Moeslund 
Jesper Bak (ref.) 
 
Fraværende: 
Leif Vang 
 
 
Punkter til dagsorden. 
 

1. Referat fra sidste møde. 
2. Møde med havnepladsudvalg. 
3. Større pladser i havnen. 
4. Afklaring detaljer omkring ”gule ærter” 
5. Status udskiftning rødvinsbro. 
6. Leje af klubhus. 
7. Beskæring af træer ved Kongsgaarden. 
8. Evt. 
9.Næste møde. 

 
1. Referat godkendt. 
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2.    Møde med havnepladsudvalg. 
A.   Havnepladsudvalget og bestyrelsen er enige om, at foreslå ge-

neralforsamlingen, at bestyrelsens repræsentant i havneplads-
udvalget indgår i det daglige arbejde, på lige fod med de øvrige 
medlemmer i udvalget. 

B.   Havnepladsudvalget og bestyrelsen er enige om, at det skal 
fremgå af klubbens prisblad, hvad det koster for et medlem af 
klubben, som ikke har en fast plads tildelt, at ligge i havnen pr. 
døgn.(udover de dage som er gratis for medlemmer) 

3.    Efter mødet med havnepladsudvalget, har bestyrelsen vedtaget at ænd-
re fire pladser til tre. Havnepladsudvalget bedes igangsætte dette, og 
indarbejde det i havneplanen for 2019   

4.    Spisning fra 18:30 til 19:30, derefter fortæller Peter, Allan og Louise om 
sommertogt gennem Götakanalen.   

5.    Kaare er ved at udarbejde tidsplan for færdiggørelsen af rødvinsbroen. 
Per er bestyrelsens kontaktperson på opgaven. 

6.   Udlejning af klubhuset sker efter klare retningslinjer. Hvis der laves sær-
aftaler sker det kun hvor det tjener sejlklubbens interesser. Bestyrelsen 
finder derfor ikke anledning til at ændre på denne praksis.  

7.    For at imødegå flere skader forårsaget af nedfaldne grene, har Jesper 
aftalt med Dorith på Kongsgården, hvordan beskæring skal foregå. Det 
udføres når bådene er kommet i vandet. Dorith skal adviseres en uge 
før.   

8.    Ingen punkter. 
9.    Aftales i løbet af den næste uge. 



 

24 

Næste nr. udkommer til  
APRIL 2019. 

Deadline for indlæg til dette nr. 
er  31.  Marts 2019. 

Fornavn Efternavn Adresse  Post Bynavn 

Christian Glass Kildebjerg Bakkevej 1 8680 Ry 

Leif Videbæk Svanevej 6 6920 Videbæk 

Jens-Christian Degn Mammenbyvej 29 8850 Bjerringbro 

Niels Wulff Søbakken 9 A 8800 Viborg 

Jan V. Jensen Lupinmarken 46 8800 Viborg 

Torben Johansen Dragshøjvej 8831 Løgstrup 

Bendt Nygaard Sct. Mathias gade 76D 8800 Viborg 

Søren Kjærgaard Jensen Agerskovvej 1 8800 Viborg 

Følgende: 
 

Har meldt sig ind i Viborg Sejlklub. 
 

De bydes hjertelig velkommen i Viborg Sejlklub med håbet om, at de vil få glæ-
de og fornøjelse af medlemskabet. 
 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
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Udvalg E-mail-adresse  Telefon 

Havne/plads   

Børge List (Formand) bmblist@gmail.com 23 39 25 06 

Lars Blach flblack@vetus.com 40 25 61 84 

Aage Foldbjerg     afoldbjerg@gmail.com 40 72 92 44 

Lars Borreskov borreskov@12move.dk 40 41 82 73 

Kapsejlads   

Jørgen Buus  
Morten Bøgild   

jebuus@hotmail.com 
mortenbogild@gmail.com 

50 50 79 89 
26 82 96 71 

Web-opdateringer   

Ejler Rechnagel 
Sidsel Larsen 

e.rechnagel@youmail.dk 
sidselnatasja@hotmail.com 

22 25 95 73 
40 93 27 71 

Klubhus   

Oluf Nørgaard (Formand) Udlån af klubhus 
on@onradio.dk 86 64 20 10 

Jørgen Kofoed 
Salg af klubnøgler. 
lillevif@hotmail.com 
 

86 64 21 51 
 
 

2,4mR afdeling   

Jan Fig fig@webspeed.dk 40 17 15 82 

Klubblad   

Ejler Rechnagel  e.rechnagel@youmail.dk   22 25 95 73 

Fest koordinator   

Morten Bøgild 
Ruben Hansen 

mortenbogild@gmail.com 
rubenhansen74@gmail.com 

26 82 96 71 
40 28 37 19 

Junior afdeling   

Torben Leier tkla@skivekommune.dk 24 63 76 53 

Jan Fig fig@webspeed 40 17 15 82 

Udvalg i 2018/2019. 
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Udvalg E-mail-adresse  Telefon 

PR-udvalg   

Leif Vang Larsen leifvang17@gmail.com 21 44 71 42 

Ole Moeslund naestformand@viborgsejlklub.dk 40 80 17 99 

Jørgen Kærsgaard kasserer@viborgsejlklub.dk 20 42 42 95 

Lars Borreskov borreskov@12move.dk 40 41 82 73 

Projekt udvalg   

Kåre Vistisen skv@mth.dk 51 32 42 28 

Oluf Nørgaard on@onradio.dk  86 64 20 10 

Jørgen Jensen rybaadbyg@gmail.com 20 30 20 21 

Per Vig Laursen 5xvig@os.dk 24 84 93 86 

Bøje udvalg   

Carl V. Jensen (Formand)     carlogannamarie@gmail.com 21 42 73 63 

Aage Foldbjerg     afoldbjerg@gmail.com 40 72 92 44 


