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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
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
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Skt. Hans aften
Sponsorer
Fransgaard Cup
Legeredskaber/nye medlemmer
2,4 mR Mach Race
Sponsorer
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Udvalgene i 2012

Bladets redaktion
Bladudvalget:
Ejler Rechnagel
Bjarne Kristensen

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

side 2
side 3
side 4-5
side 6
side 7
side 7
side 8
side 9-12
side 13
side 14
side 15
side 16
side 17-18
side 35

annoncepriser
1/4 side sort/hvid
1/4 side farve
½ side sort/hvid
½ side farve
1 hel side sort/hvid
1 hel side farve

Kr. 150,00
Kr. 300,00
Kr. 300,00
Kr. 600,00
Kr. 600,00
Kr. 1.200,00

Alle annoncører får logo på hjemmesidens
sponsorside.
Hel sides farve indebærer også reklame på
alle hjemmesidens sider.

Referat fra Bestyrelsesmødet den 3. april 2012.
Nyt fra formanden.
Der er kommet en forespørgsel fra Viborg roklub, om der er mulighed for de kan
have en robåd og et par kanoer på vort område. Vi er enige om at tage positivt
mod forespørgslen, og at vi må mødes for at uddybe deres behov for plads mm.
Et evt. leje skal aftegnes i ht. takstbladet. Erling tager kontakt.
2,4M
De 3000,- kr. Per bandholm har ansøgt og hvoraf de 2500,- tidligere er bevilliget.
Bekræftes.
Vi ønsker kommunen inddrages i reparation af broen i søen. Specielt pælene
ved søbredden.
Vedr. mødet med kommunen.
Ud over reparation af broen ønskes det taget op med kommunen om de forhøjede omkostninger til udlægning og indtagning af farvandsafmærkninger. Gensidig
orientering om ventelister.
WEB.
Det aftaltes at Tina bliver kontakt til websiden. Vi foreslår at Tina og Ejler vil blive
det faste hjemmeside udvalg.
Tina vil gerne lave noget for gæstesejleres og medlemmernes børn og børnebørn.
Hun får fuldmagt til at bruge et mindre beløb.
Frank undersøger muligheden for at lave en automatisk mail liste f. eks på
Groubcare.
Klubhusudvalget undersøger stadig alternativer til renovering af gavle.
Skt. Hans aften.
Peter tager kontakt til Walther for at spørge om han vil få griseholdet startet op.
mm.
Per undersøger om han kan skaffe brænde.
Per og Peter undersøger forskellige muligheder med båltaler.
Tina lover at finde telefonnumre på trompeter.
Økonomi.
Såvel aftalen med kommunen som takstbladet er opdateret i ht. det gældende
pris indeks.

Juniorer.
Juniorerne forventer at kunne bruge den tidligere plads i den kommunale
havn.
Det vil derfor ikke være behov for 2 m pladsen på sejlbådsbroen.
Vi skal skrives på venteliste til en fast jolle-plads på den kommunale del.
Vi skal have byttet gamle motorer til noget der passer til bådene. Per får pris
fra Virksund motor.

Der laves et udvalg med Leif, Erling og Frank der skal forberede Bestyrelsens
udspil omkring færdiggørelse af pæle ved molen.

Næste år vil søsætning foregå den 20. april da der er bededag sidste weekend i april.
Der vil være sejlads med Round Table den 24. maj med spisning på kroen
bagefter for alle.

Næste møde tirsdag den 15. maj kl. 19.30

Der er enighed om at det ikke er det rigtige fyr, der er stillet op på molen.
FR... 4. april 2012

Autoriseret
forhandler af:

Mercury
Mercruiser

 40 28 81 35
mail@shbm.dk
 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

HONDA

MARINE

Perkins

SABRE
LOMBARDINI
Marine

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 15. maj 2012.
Afbud: Ingen
Søsætningen forløb tilfredsstillende og har genereret et mindre overskud.
Vi har accepteret Roklubbens forespørgsel på plads til robåd. Båden placeres under halvtaget langs husets nordlige side. Der afregnes efter takstbladet.
Peter Black kontakter kommunalpolitiker for at lave aftale om båltaler til Sct. Hans.
Orla undersøger omfang og tidsramme for anvendelse af tilskud til renovering af klubhusets facader.
Orla har gennemgået restancer.
Der er uklarhed om forsikringer for følgebåde, motorer og trailere.
Per Vig afmelder 2 trailere hos Motorkontoret.
Leif og Per sørger for at opdatere liste over materiel.
Erling indkøber gasgrill til anvendelse efter kapsejladser, juniorsejladser m.m.
Orientering til klubhusudvalg.
Den 22. juni kl. 16.00 skal vi i samarbejde med Borgerforeningen tilrettelægge bål til
Sct. Hans. Der skal findes frivillige. Frank laver heks.
Frank køber ind til salat og flødekartofler. Peter/Per sørger for træ til bål. Alle deltager i
forberedelserne i det omfang, det er muligt. Der skal agiteres for arrangementet i klubblad og på hjemmeside.
Bestyrelsen vedtager forslag om beskæring af hegnet mod naboen forudsat accept fra
naboen. Erling tager kontakt til naboen.
Klubben har 75 års jubilæum i 2016. Vi skal allerede nu begynde at tænke på ideer til
arrangementet.
Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag den 19. juni kl. 18.00 på havnen.

Næste nr. udkommer til
SEPTEMBER 2012.
Deadline for indlæg til dette nr. er 24.
AUGUST 2012.

Efterlysning.
Udvalget for Fransgaard Cup søger hjælper til afvikling af
kapsejlads.
Da vi har fået afbud fra 5 hjælper inklusiv formanden, er
vi nød til at finde nogle nye for at vi kan afvikle kapsejladsen.
Der er mange forskellige job der skal betjenes, nogle af
dem kan man også samtidig med at man deltage i sejladsen.
Vi håber, at vi har afviklet en kapsejlads, som i gerne vil
have at vi forsætte med, men det kræver at nogle melder
sig.
Jan Fig.
Viborg sejlklub.
40171582.

Leif Folke.
Virksund sejlklub.
28106555.

Søsætning/Optagning.
Så fik vi bådene i vandet, og det skete i et tempo, og orden, som vi kun kan være tilfredse med, og det giver os så anledning til, at vi vil arbejde videre hen imod at kunne
give en mere præcis tid for, hvornår den enkelte båd kan forventes at blive søsat/
optaget.
Vi syntes at princippet: ”De som kommer sidst op, skal være de som kommer først i,
er en god og retfærdig måde at afvikle det på.” Derfor vil vi allerede nu melde ud, at
vi vil starte optagningen ved toiletbygningen, og derefter fylde op i rækkerne 1-2-3-45 og 6.
Men da optagningen skal foregå over to dage, forudsætter det, at bådejere ved toiletbygningen og i rækkerne 1-2 og 3 kan være på havnen om fredagen så vi kan fylde
rækkerne op fra en ende af. Kan man ikke selv være til stede, eller sende en stedfortræder, kan det være nødvendig at omplacere din vinterplads.

Med venlig hilsen.
Havne / Pladsudvalget

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

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

Legeredskaber til udlån blandt klubbens medlemmer og gæster
Da byens legeplads på Stejlepladsen er nedlagt, stiller vi lidt udendørs
legeredskaber og spil gratis til rådighed for klubbens medlemmer og
gæster til klubben. Vi har forsøgt at mikse udvalget, så der er lidt for
alle alderstrin. Legeredskaber "bor" under trappen i klubhuset, og vi
beder venligst om at tingene returneres efter brug, så flest mulig kan
få glæde af dem.
For god ordens skyld skal det nævnes at Viborg Sejlklub på ingen måde kan holdes ansvarlig for skader opstået som følge af brug af / leg
med redskaberne. Udlån sker helt på eget ansvar.
Ligger I inde med legeredskaber eller spil, som ikke længere benyttes
og som kan gøre gavn i klubben, tager vi meget gerne i mod. Kontakt
evt. Tina Rømer, som vil sørge for mærkning af tingene.

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

Henrik

Wandel

Kølsenvej 54

8831

Løgstrup

Kalenderen for 2012 frem
til næste bladudgivelse.
Aktivitet

Bem.

Dato
JUNI
09/06-2012

Klubhus optaget

Hjarbæk

12/06-2012

2,4mR træning kl. 18.00-21.00

Søndersø

13/06-2012

Kapsejlads første start kl. 18.45

Hjarbæk

14/06-2012

Junior træning kl. 18.00

Hjarbæk

19/06-2012

2,4mR træning kl. 18.00-21.00

Søndersø

20/06-2012

Kapsejlads første start kl. 18.45

Hjarbæk

21/06-2012

Junior træning kl. 18.00

Hjarbæk

23/06-2012

Vandrepokalens Mach Race kl. 09.00

Søndersø

23/06-2012

Skt. Hans aften

Hjarbæk

26/06-2012

2,4mR træning kl. 18.00-21.00

Søndersø

27/06-2012

Kapsejlads første start kl. 18.45

Hjarbæk

28/06-2012

Junior træning kl. 18.00

Hjarbæk

JULI
03/07-2012

2,4mR træning kl. 18.00-21.00

Søndersø

28/07-2012

Klubhus optaget

Hjarbæk

31/07-2012

2,4mR træning kl. 18.00-21.00

Søndersø

07/08-2012

2,4mR træning kl. 18.00-21.00

Søndersø

08/08-2012

Kapsejlads første start kl. 18.45

Hjarbæk

09/08-2012

Junior træning kl. 18.00

Hjarbæk

14/08-2012

2,4mR træning kl. 18.00-21.00

Søndersø

15/09-2012

Kapsejlads første start kl. 18.45

Hjarbæk

16/08-2012

Junior træning kl. 18.00

Hjarbæk

17-19/08-2012

WM i sjægtesejlads

Hjarbæk

21/08-2012

2,4mR træning kl. 18.00-21.00

Søndersø

22/08-2012

Kapsejlads første start kl. 18.45

Hjarbæk

23/08-2012

Junior træning kl. 18.00

Hjarbæk

25/08-2012

Fransgård Cup

Virksund

28/08-2012

2,4mR træning kl. 18.00-21.00

Søndersø

29/08-2012

Kapsejlads første start kl. 18.45

Hjarbæk

30/08-2012

Junior træning kl. 18.00

Hjarbæk

04/09-2012

2,4mR træning kl. 18.00-21.00

Søndersø

05/09-2012

Kapsejlads første start kl. 18.45

Hjarbæk

06/09-2012

Junior træning kl. 18.00

Hjarbæk

08-09/09-2012

Fællestur

Hjarbæk

11/09-2012

2,4mR træning kl. 18.00-21.00

Søndersø

12/09-2012

Kapsejlads første start kl. 18.45

Hjarbæk

13/09-2012

Junior træning kl. 18.00

Hjarbæk

AUGUST

SEPTEMBER

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

