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

 Formand Festudvalg og Bøjeudvalg 

Peter Blach 
Kirketoften 3 
9632 Møldrup 

Tlf. 61 28 20 75 
peterblach@energimail.dk 

 Næstformand Kapsejladsudvalg 

Erling Hansen 
Thorsvej 17 
8800 Viborg 

Tlf. 86 61 44 03 
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 mR-
udvalg 

Leif Vang Larsen 
Stenbjergkvarteret 17 
7400 Herning 

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

 Bestyrelsesmedlem Klubhusudvalg 

Per Bach 
Strandvejen 3 
8831 Hjarbæk 

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

 Bestyrelsessuppleant  

Jens Dyrbye 
Videbechs Alle 85 
8800 Viborg 

Mob.  50 92 61 82 
jensdyrbye@hotmail.com  

   

  Bestyrelse i 2011. 
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annoncepriser 

1/4 side sort/hvid  Kr.   150,00 
1/4 side farve  Kr.   300,00 
½ side sort/hvid  Kr.   300,00 
½ side farve   Kr.   600,00 
1 hel side sort/hvid  Kr.   600,00 
1 hel side farve  Kr. 1.200,00 
 
Alle annoncører får logo på hjemmesidens 
sponsorside. 
Hel sides farve indebærer også reklame på 
alle hjemmesidens sider. 

Bladets redaktion 

Bladudvalget: 
 
Ejler Rechnagel 
Bjarne Kristensen 

Gengivelse af bladets indhold 
er kun tilladt med kildeangivel-
se og tilladelse fra Viborg Sejl-
klub. 



 

 

 

Så kom bådene i vandet. 
 

Det er første gang, at jeg har oplevet et så fint vejr til forårs klargøringen af bådene. Alle 
var færdige i god tid før den sidste uge i april. Det medførte også, at der var 6 til 7 fartøj-
sejere, som ikke kunne vente med at få vand under kølen. 
  
Jeg har netop modtaget regningen fra kranfirmaet BMS, som ganske vist viser et lille 
overskud, men spørgsmålet er dog, om det rækker til, at vi kan få bådene op til efteråret 
til samme pris, og om sejlklubben samlet set kan holde ”skindet på næsen” – eller klub-
ben mangler de 3.000 kr. som en anden vognmand fik for søsætningen af bådene før den 
fælles søsætning. 
 
Til efteråret anvender vi den samme kran (og kun den) – forskellen bliver dog, at båd 
optagningen igangsættes allerede fredag for de fartøjsejere, der har mulighed herfor. I vil 
høre mere herom til den tid. 
 
Vinterpladsen er temmelig ujævn at færdes på, det får vi gjort noget ved snarest. Der 
bliver lagt noget fyld på, som kan falde ned mellem de huller og sprækker, der er i mel-
lem de store sten på pladsen. Til slut kommer der et tyndt lag perlegrus (også kaldet små 
nødder). 
 
Sejlklubbens juniorafdeling har ”vokseværk”. Denne sæson er der 20 sejlere, som skal på 
vandet og lære at sejle, det er rigtig flot. Det skyldes den store indsats som leder, træner 
og forældre yder. Det glæder mig meget, at dette kan lade sig gøre, når man samtidig 
tænker på alle de tilbud, som de unge mennesker udsættes for nu om dage. Det betyder 
også, at der bliver hårdt brug for den nye følgebåd som Nordea sponserede til sejlklub-
bens juniorer – stor tak til Nordea for donationen. 
 
Kom nu på vandet og nyd sommeren og husk - at sejle er at leve. 
 
Formanden 

Kun lille tilslutning til Fællesturen. 
 
Der var kun tilmeldt 3 både til turen, og den ene båd kunne kun deltage fredag, så 
det var en noget amputeret tur. Heldigvis sluttede Jørgen og Grethe Schrøder sig til 
lørdag aften i Nykøbing, hvor Erling og Lene allerede var. 
Det var måske det forkerte tidspunkt på året fællesturen var lagt, da der stadig var 
mange konfirmationer i Viborg området? 



 

 

Referat fra bestyrelsesmødet den 5. april 2011 i Hjarbæk  

 

Pkt. 2: Nyt fra formanden 

Vi skal holde meget styr på båd-stativernes tilstand da disse udover, at de skal sikre 
båden i vinterperioden, også skal være velfungerende og hurtige at sætte båden i samt 
justere. De nye priser på kran gør at for lang tid med enkelte både vil være økonomisk 
uforsvarligt. 

Alle bådstativer skal være i orden inden optagning formanden opfordrede til at man 
bruger noget tid på dårlige stativer. 

Der er ønsket nye elinstallationer med nye lamper på ”rødvinsbroen” dette og økono-
mien tages op til efteråret. 

Skt. Hans 

Vi forsøger at gentage sidste års succes. Borgerforeningen melder tilbage med tids-
punkt for planlægningsmøde. 

Hjemmeside kalenderen. 

Ejler forsætter med at opdatere kalenderen og klubhus listen. Alle bedes huske at give 
Ejler besked om arrangementer. 

E´mail kartoteket. 

Walther og Ejler spørges om hvordan det går med E´mail kartoteket. 

Kunst på havnen. 

Ligeledes spørges Ole om vi skal ha kunst på havnen. 

Data sikkerhed. 

Vi vil gerne beskytte vore data, men samtidig undgå de spredes til de forkerte hænder. 

Erling undersøger hvordan andre gør med relevant person. 

Vand på havnen. 

Orla har fået en melding fra et medlem om at når det kun koster 1,50 kr. pr m3 for 
vand på molen skal man ikke spare. Orla pointerede at vandet koster 23,23 kr. på hav-
nen, og i klubhuset det dobbelte. Dyrt nok til at man skal spare på det begge steder. 

Vi har haft et merforbrug af EL på ca. 1000 KWh sidste år. Vi må anmode om spar-
sommelighed. 

Juniorafdelingen 

Vi må få indkøbet af gummibåden i gang. Vi har de 15.000,- fra Nordea stående. 
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QUICKSILVERQUICKSILVERQUICKSILVERQUICKSILVER    

� 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 

Forsikring på Patient hejs. 

Leif har fået henvendelse vedr. ansvar for patient-hejset. 

Orla undersøger forsikringsforhold. 

Vi skal evt. afklare regler om f.eks. eftersyn. 

Regler for omfordeling. 

Vedr. omfordelingslisten har den der står til omfordeling kun ret til en ny plads, hvis 
denne er passende til båden, ellers kan en båd fra ventelisten gå forud. 

Referat fra bestyrelsesmødet den 24. maj 2011 i Hjarbæk  

 

Afbud: ingen 

Pkt. 1: Godkendelse af referatet fra sidste møde. 

Pkt. 2: Nyt fra formanden 

 

Viborg sejlklub skal være vært ved årets møde mellem de fire sejlklubber Skive, Hvalp-
sund, Virksund og Viborg. Der aftaltes, at de der gerne vil med, bestemmer sig, når en-
delig dato forelægger. 

Der er endnu ikke fremkommet regning for båd-optagning. Vi kan således ikke endnu 



 

 

                                                       

danne et fuldstændigt billede af økonomien. Optagning til efteråret vil blive fredag og 
lørdag med de inderste både med de ikke arbejdsramte bådejere om fredagen. 

Der klages over belægningen på pladsen. For at gøre pladsen jævn og stabil lægges et 
lag ”stabilsand” og derover et lag perlegrus. Udføres hurtigst muligt inden Skt.Hans. 

Der er ønsket nye el-installationer med nye lamper på ”rødvinsbroen”. Et medlem har 
tilbudt at financiere lamperne, det er imidlertid bestyrelsens holdning, at dette er et 
vinterprojekt. Derudover skal vi undersøge om der er andet, der skal laves ved broen, 
før der skal monteres lamper på denne. Det videre forløb og økonomien tages op til 
efteråret. 

 

Pkt. 4: Bordet rundt 

Per B – klubhusudvalget 

Skt. Hans 

Det er i år ikke muligt at få gris fra den sædvanlige leverandør. Per finder alternativ 
konkurrencedygtig leverandør. 

Per bestiller flødekartofler på Hjarbæk kro til 10 kr./kvt.  – alle, der har mulighed, bi-
drager i processen, herunder borddækning m.v. 

Per sørger for vin, og spørger Oluf efter lån af højttaleranlæg. 

Frank indkøber og snitter salat mm og flutes. 

Walther har meldt tilbage, at grisegrilleholdet er klar til endnu en dåd. 

Borgerforeningen står for båltaler (Kr. Melgaard), heks osv. Der er bål at hente på 
marken ved Ørregårdsvej. 

Vi har i år reguleret prisen op til 60 kr. af hensyn til forventet, forhøjet pris på gris. 

Tilmelding på opslag i klubhus eller mail til formanden. 

 

Erling H – Kapsejladsudvalget 

Vi forsøger at forcere oprettelse af email liste. 

Der er opstået en tradition med pølser efter kapsejladserne. Peter foreslår køb af gas-
grill. 

Kunst på havnen. 

Bestyrelsen foreslår oprettelse af et udvalg, der skal finde penge, motiv og kunstner. 

Mere på næste møde. 

 



 

 

Erling har betænkelighed ved vægtgrænsen for mastekranen. Der er muligvis master, der 
overskrider denne grænse. Vi må undersøge mere til næste bestyrelsesmøde. Vedligehol-
delsesplaner, eftersyn, forsikring mm. 

 

Orla C – kasserer 

Vi har forsikret en del udstyr Vi må undersøge om alt stadig er i brug, og om alt udstyr er 
forsikret. 

Henrik kontrollerer med juniorafdelingen. Leif kontakter Per Bandholm vedr. udstyr ved 
søen. 

Vi har fået tilsagn om 73 % lokaletilskud af 10.000 kr. til maling mm. til vedligeholdelse 
af klubhuset. Arbejdet kan påbegyndes i 2012. 

Orla oplyser, at klubben har ansvarsforsikring, der dækker hvis klubbens juniorledere/
trænere eller  
-assistenter er skyld i ulykke med personskade. 

Orla har fået en opringning vedr. den motor, der blev stjålet for 2 år siden. Den er fundet 
i Grenå. 

Orla afklarer med forsikringen, om vi kan hente den eller om den tilhører forsikringssel-
skabet. 

 

Juniorafdelingen 

Den ny junior følgebåd købt for de 15.000,- fra Nordea, er nu indkøbt. 

Købsprisen blev 16.000 kr. incl. motor og trailer. 

Per Vig forsøger at sælge sponsorater med reklamer på optimistjoller.  Orla har lavet et 
dokument for oprettelse af sponseraftaler. Prisen er sat til 500 kr. for resten af 2011, der-
udover skal sponsoren selv betale streamer. 

 

Leif Vang – 2,4 mR-afdelingen 

Pladsudvalget rykker for e-mail liste. 

Pladserne 119 og 120 reguleres ved flytning af pæl inden næste sæson. 

Vi skal undersøge mulighederne for med en rendegraver at uddybe ved mastekranen. 

 

Næste bestyrelsesmøde bliver: 

∗ Mandag den 27. juni kl. 18.00 
Fr-26-05-2011 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

PROGRAM: 
 
18.30 Velkomst. 
 
18.35 Skt. Hans Menu: 
          Helstegt pattegris med tilbehør. 
 
21.00 Båltale, bål og Skt. Hans sang   
           i samarbejde med Hjarbæk 
           Borgerforening. 
 
Max. deltagelse til spisning 100 perso-
ner. 
 

Pris pr. kuvert kr. 60,00 for voksne 
halv pris for børn under 14 år. 
 
Vin, øl og vand til sædvanlig lave pri-
ser. 
 
Tilmelding senest d. 18. juni efter ”først 
til mølle” princippet på opslag i klub-
hus eller på e-mail til Peter Blach: 
peterblach@energimail.dk  
 
Bestyrelsen. 

Torsdag d. 23. juni 2011 kl.18.30 



 

 

VIBORG SEJLKLUB 
Egevej 9 

7470 Karup 
 

Hjemmeside www.viborgsejlklub.dk 

Følgende: 
 
Har meldt sig ind i Viborg Sejlklub. 

 
De bydes hjertelig velkommen i VS med håbet om, at de vil få glæde og fornøjelse af 
medlemskabet. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 

 

Fornavn Efternavn Adresse 2 Post Bynavn 

Helle Bach Stigsbækvej 2 8830 Tjele 

Henrik  Damsgaard Bronzehøj 19 8800 Viborg 

Fan Deng Gothersgade 17 8800 Viborg 

Amin Garbout  7470 Karup J 

Knud Lennart Madsen Stigsbækvej 2 8830 Tjele 

Erling Mortensen Anderslevgaardvej 10 8831 Løgstrup 

Kasey Moyes Asmildklostervej 13, A9 8800 Viborg 

Else Mørk Vendersgade 3 8800 Viborg 



 

 

 
JUNIORAKTIVITET PÅ HAVNEN 



 

 

 
Flot start på årets juniorsæson! 
 
Så er næsten alle sejlklubbens joller på vandet, idet vi har fået en rig-
tig flot sæsonstart, med mange nye og gamle sejlere. 
Så godt som alle sejlerne fra sidste sæson fortsætter i år, og der er 
kommet rigtig mange nye til, vi er nu på næsten 20 juniorer! 

 
Carsten og Marianne har 
haft travlt med at finde 
rigge og sejl frem fra con-
taineren, børnene har va-
sket og poleret jollerne, så 
de er klar til en god og 
lang sæson. 
 
Den nye følgebåd, som 
klubben har fået sponsore-
ret af Nordea Fonden, er 
allerede en succes. Den er 
blevet testet sammen med 
masser af nye sejlere, der 
sejler med ud på vandet og 
prøver at sejle på skift for 
første gang. Alle med et 
dejligt smil på læben – 
herligt! 
Mere om den nye båd i 
næste blad – når vi kan 
vise billeder af den med 
Nordea logo. 
 
Trænerne Per og Signe 
(som netop har været på 
trænerkursus) er klar til at 

lære fra sig, og der er en dejligt opbakning fra forældrene til de for-
skellige gøremål på land. 
 
Så der er dejlig liv i havnen om torsdagen – kom selv ned og kig! 
 
Sejlerhilsner fra Henrik 



 

 

Tursejler 2011 og DS-standere 
 
I bededagsferien afsendes hæftet Tursejler 2011 og DS-standere til alle klubber i 
fællesskabet. Begge emner er derfor klar til afhentning i klubben fra uge 21. 

 
Dansk Sejlunion udgiver hvert år 
hæftet Tursejler, som indeholder 
nyttige oplysninger om lystbådehav-
nene, deres faciliteter og havnetak-
ster. Endvidere indeholder hæftet 
oplysninger om vejrtjenester i vores 
nabolande og placeringen af DS-
turbøjer. Hæftet er en service overfor 
de sejlere som er en del af fællesska-
bet Dansk Sejlunion. 
 
Fra i år udsender vi ligeledes en DS-
stander, som gratis kan afhentes i 
klubben og benyttes til at markere at 
man er en del af det store fællesskab 
Dansk Sejlunion. DS-standeren ud-
sendes fra Dansk Sejlunion samtidig 
med Tursejler 2011. 
 
Standeren skal føres, når man bruger 
turbøjerne. Bøjerne er et meget kon-
kret eksempel på, at vi i fællesskabet 
kan skabe noget af værdi for os alle. 
Da turbøjerne er skabt af fællesska-
bet, er det også naturligt at de er 
forbeholdt de sejlere, der yder til 
fællesskabet. 
 

Dansk Sejlunion standeren skal føres under klubstanderen under bagbords saling 

Nyttig angivelse af bredden på pladserne. 
I Haderslev har man angivet med et skilt, hvor bred de enkelte pladser er. En glimren-
de detalje som er nyttig, når man som gæst anløber havnen. I stille vejr er det lige me-
get, men i kraftig sidevind kan det hurtigt blive noget tummel, hvis øjemålet ikke er 
rigtigt indstillet, og man skal til at bakke ud fra pladsen igen. Det var måske værd at 
overveje i andre havne med mange gæster. 
 
Carl Gerstrøm 
Artiklen er hentet fra Dansk Sejlunions artikel database. 



 

 

 
 
Nyt fra havne-pladsudvalget. 
 
Vi fik sat alle bådene i vandet på rekordtid, en stor tak til alle som 
hjalp til, og ikke mindst besætningen på kranholdene de gjorde et rig-
tig godt stykke arbejde. 
 
Tirsdag efter søsætning mødte vi så til oprydning, hvor stativer skulle 
stilles på plads igen, med meget stort fremmøde. Det var en dejlig af-
ten hvor alle hjalp til, en stor tak skal lyde til Per Vig, som beredvilligt 
stille med traktor med frontlæsser, det gjorde arbejdet meget lettere. 
 
Vi har også igen i år tilfredsstillet næsten alle med hensyn til havne-
plads / låneplads 
 
God sommer 
 
Havne-pladsudvalget  
Viborg Sejlklub. 



 

 

Tag havnelodsen med i hånden 
 
Dansk Sejlunion udgiver i samarbejde med softwarehuset Trifork en applikation 
til smartphones, som giver dig havnedata og kort, samt mulighed for at venner 
kan følge hinandens sejlads fx i sommerferien. 
 

En havnelods bør være opdateret og mobil for at 
give det rigtige udbytte. Denne tanke ligger 
blandt andet bag ideen om at udgive Dansk Sejl-
unions online havnelods på smartphone. Navnet 
bliver Tursejler ligesom vores årlige hæfte med 
oplysninger om havne, turbøjer m.m. 
 
Tursejler kommer til i 2011 at være til fri down-
load og indeholder havnelods og ”find dine sej-
lervenner”.  
 
Havnelodsen giver dig via et danmarkskort ad-
gang til oplysninger om faciliteter, takster og 
havneplaner i alle lystbådehavne. Du vil natur-
ligvis samtidig kunne se din egen position på 
kortet. 
 
Sammen med applikationen følger en unik id. 
Udveksler du din id med dine venners, kan I 
følge hinandens position under sejlads eller i 
havn. 
 

Planen er, at Sejler fra 2012 bliver med begrænset indhold, hvis man ikke er medlem 
af en klub tilsluttet Dansk Sejlunion, mens medlemmer får adgang til det fulde ind-
hold. 
 
Første i juni vil Tursejler udkomme som en applikation til iPhone, men kort efter ud-
kommer en tilsvarende udgave til Android telefoner. 

Da navigation var nemt. 



 

 

Næste nr. udkommer til  
SEPTEMBER 2011. 
Deadline for indlæg til dette nr. er  
30.  AUGUST 2011. 

JUNI   

09/06-2011 Sejlerkursus kl. 17:45 Hjarbæk 

09/06-2011 Junior træning kl. 18:00 Hjarbæk 

16/06-2011 Sejlerkursus kl. 17:45 Hjarbæk 

16/06-2011 Junior træning kl. 18:00 Hjarbæk 

23/06-2011 Skt. Hans aften Hjarbæk 

30/06-2011 Junior træning kl. 18:00 Hjarbæk 

AUGUST   

04/08-2011 Junior træning kl. 18:00 Hjarbæk 

11/08-2011 Junior træning kl. 18:00 Hjarbæk 

18/08-2011 Junior træning kl. 18:00 Hjarbæk 

19-21/08-2011 WM i sjægtesejlads Hjarbæk 

25/08-2011 Junior træning kl. 18:00 Hjarbæk 

27/08-2011 Fransgård Cup Virksund 

30/08-2011 Deadline klubblad  

27/06-2011 Bestyrelsesmøde kl. 18:00 Hjarbæk 

  Kalenderen for 2011   

Dato
 Aktivitet Bem. 



 

 

Udvalg E-mail-adresse  Telefon 

Havne/plads   

     Søren Kristian Schmidt (Formand) lykkebo@get2net.dk 
86 60 15 48 
23 23 08 27 

     Lars Blach sibal65@jubii.dk 97 93 50 55 

     Børge List 
bmblist@gmail.com 
Udlån af bundslibemaskine. 

23 39 25 06 

     Niels S. Søndergaard viborgkarate@yahoo.dk 86 62 39 34 

Kapsejlads   

     Kristian Melgaard (Formand) melgaard@dj-freelance.dk  96 51 36 36 

     Henrik Zacho henrik@zacho.net  86 64 34 56 

Klubhus   

     Oluf Nørgaard (Formand) on@onradio.dk 86 64 24 81 

     Jørgen Kofoed 
lillevif@hotmail.com 
Udlevering af klubnøgler. 86 64 21 51 

2,4mR    

     Per Bandsholm per@bandsholm.dk 40 86 37 90 

Klubblad   

     Ejler Rechnagel (Formand) e.rechnagel@youmail.dk   86 62 43 93 

     Bjarne Kristensen bjarne.kristensen@live.dk 40 47 05 15 

Festudvalgs koordinator   

     Elly Thomassen ellyarne@gmail.com 23 44 27 50 

Juniorudvalg   

        

Bøjeudvalg   

     Harry Vig Lauersen bvl41@pc.dk 86 62 37 81  

     Børge List bmblist@gmail.com  23 39 25 06 

     Knud Bloch Jensen knudbloch@hotmail.com  86 62 72 02 

Stående udvalg 2011 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vestervangsvej. Farvervej 

86 62 12 66    www.Ap-farver.dk 


