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

 Formand Festudvalg , Bøjeudvalg og 2,4mR 

Peter Blach 
Hjarbækvej 6 
8831 Hjarbæk 

Mob. 61 28 20 75 
formand@viborgsejlklub.dk 

 Næstformand Klubhusudvalg,  

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 og Webudvalg 

Jesper Bak 
Hjarbækvej 33, Hjarbæk 
8831 Løgstrup 

Mob. 23 33 26 57 
sekretaer@viborgsejlklub.dk 

 Bestyrelsesmedlem Havne-/pladsudvalg 

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 2019. 

PR-udvalg og Festudvalg 
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Bladets indhold 
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Generalforsamlings referat   side 6-9 
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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   29/1-2019 
 
Sted: Klubhuset 
 
Kl 19:00 
 
Deltagere: 
Peter Blach 
Per Vig 
Leif Vang 
Jørgen Kærsgaard 
Jesper Bak (ref.) 
 
Fraværende: 
Ole Moeslund 
 
 
Punkter til dagsorden. 
 

1. Referat fra sidste møde. 
2. Regnskab 
3. Indkaldelse til generalforsamling 
4. Planer for det kommende år 
5. Kaffe og wienerbrød 
6. Dato for udvalgsmøde 
7. Evt. 

 
1. Referat godkendt. 
2. Jørgen gennemgik regnskabet, det er fundet tilfredsstillende, 

regnskabet revideres torsdag denne uge. 
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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 

3. Indkaldelse til generalforsamling, gennemgået og tilrettet. Indkal-
delsen sendes til Ejler, som mailer den videre til alle medlem-
mer.  

4. Planer for det kommende år. 
A. Færdiggørelse af ”rødvinsbro” 
B. Fremtidige investeringer / udvikling af Viborg Sejlklub. Nyt 

masteskur incl. junior forhold, indretning af nuværende 
masterum til ”slyngelstue”  

C. Nye borde og bænkesæt på havnen.  
D. Beskæring af træer ved Kongsgården. 
E. Vinterbade klub. 

5. Jesper indkøber, til 50 personer.  
 6. Forslag 12/3 2019 kl 18:00 
7. Tidspunkt for standerhejsning, kan evt. flyttes til forårsfest (første 

llørdag efter søsætning) det drøftes ved generalforsamlingen. 
     Layout på fakturaer blev drøftet, det skal moderniseres, Ole er 

tovholder.  
     Der indkøbes en motorsav til arbejdet på rødvinsbroen, Peter 

indkøber. 
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Generalforsamling 
 
Viborg Sejlklub 
Tirsdag 26. februar 2019 kl. 19:30 i klubhuset i Hjarbæk 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

           Beretning for Junior og 2,4 m udvalg 
3.  Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 
4.  Fastsættelse af kontingent og pladsleje. 
5.  Behandling af indkomne forslag. Se bilag. 
6.  Valg til bestyrelsen. 

           På valg er Kasserer, Jørgen Kærsgaard og 2 bestyrelses medlemmer     
  Per Vig og Ole Moeslund 
          Alle er villige til genvalg 

7. Valg af én 1 revisorsuppleant for et år. (Revisor Knud Bloch og Hening 
  Lund) 

8. Nedsættelse af udvalg. 
- Havn og Plads 
- Klubhus 
- Kapsejlads 
- Fest koordinator 
- Blad 
- 2,4 m 
- Bøje 
- Projekt 
 

9. Drøftelse af plan for det kommende år. 
10. Eventuelt 
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Peter Black indledte generalforsamlingen med at mindes Per 
Østergaard og Henry Poulsen, som desværre er afgået ved 
døden: 
 

Per Østergård. 
 
Døde d. 13/9 i 2018. Per døde på Fur på den årlige mande

             tur. 
Per blev født i Kølsen i 1951, han boede i USA i 14 år, hvor-
efter han flyttede til Løgstrup. 
Han har altid drømt om en båd, og den drøm fik han realise-
ret i 2017. Der blev han medlem af Viborg sejlklub.  
Efterlader 3 børn og 2 børnebørn.  

 
Henry Poulsen. 

 
Døde d. 8/2 2019 i sit hjem her i Hjarbæk 
Henry blev 82 år Henry havde 3 børn, hvor 2 er nulevende. 
Henry har været medlem af sejlklubben siden 1986. Henry 
og Inge sejlede i båden ved navn BALU i 22 år, til de solgte 
den for 6 år siden. 
 

    Æret være Per og Henry’s minde. 
 
Pkt.1  Valg af dirigent 

Lars Borreskov valgt, han konstaterede at generalforsam-
linggen er lovlig, ifølge vedtægterne. 

  
Pkt.2.  Bestyrelsens beretning for det forløbne år.  
  Peter Black fremlagde årets beretning: 
  

Bestyrelsens beretning for 2018 
 
Generalforsamling tirsdag d.26-2-2019 
I Viborg Sejlklub er vi 156 medlemmer, her af er de 10 støtte 

    medlemmer.  
 



 

8 

Bestyrelsens beretning for 2018 
 
Generalforsamling tirsdag d.26-2-2019 
I Viborg Sejlklub er vi 156 medlemmer, her af er de 10 støtte  

    medlemmer.  
 
Søsætning og bådoptagning. 
Vi har kunnet søsætte vore både for kr. 400.- og 
sætte dem på land for kr. 500.-  Det har givet et lille 
overskud, så har der også været så vi kan bespise 
de folk som er på kranholdet. 
Vi regner med at køre videre med den samme takst, 
såfremt der ikke er nogen der falder fra den kollekti-
ve søsætning.  Vi søsætter d. 27-4-2019 kl. 8 00 

 
Frihavnsordningen. 
Der var megen snak om frihavnsordningen i foråret.  
Skive Sejlklub havde lagt op til at det skulle koste 25 
kr. at benytte denne, så kunne man tage for  

   forbrug, hvis det kunne dokumenteres. 
   I VS valgte vi efter en del snak at rette ind, så prisen blev 25 kr. 
   for en overnatning. 

Det viste sig, at vi var de eneste der havde valgt at rette ind, 
alle andre             havde valgt, at gøre som de havde gjort hid-
til. 
For den kommende sæson vil Viborg Sejlklub tage de 25 kr. 
for frihavnsordning + forbrug på 25 kr. i alt kr. 50.- 
 
WIFI. 
Der er etableret nyt internet på havnen, således vi opfylder 
det, som vi skriver i papirerne til gæstesejlere og Autocampe-
re. 
 
 Klubblad. 
Bestyrelsen har valgt at gennemlæse og godkende klubbladet 
inden udsendelse, for at fange evt. forkerte oplysninger. 
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Drøftelse af klubbens forretningsgang. 
Det har givet følgende resultater. 

 
Hjemmeside. 
Vi kan nu udfylde diverse blanketter online og der ef-
ter sende den til rette vedkommende. 

 
Opkrævninger og faktura 
Vi arbejder på at få nyt ”look” på vore opkrævninger 
og fakturaer, så vi fremstår mere professionelle. 
 
Fulmagt i banken. 
Bestyrelsen er indforstået med, at Jørgen og Peter har ændret 
fuldmagten i banken, så det er muligt at betale en regning, kun 
med en underskrift. (Fra Jørgen eller Winnie) 
  
Regnskab og omkostninger. 
Bestyrelsen har bedt Erling Hansen undersøge, om der er en 
anden sikker, og billigere løsning at håndtere klubbens regn-
skab på.  Vi har gennemgået forskellige løsninger, men nået 
frem til at den mest sikre løsning er den nuværende. 
Både på pladsen. 
Vi ønsker at udarbejde en procedure for håndtering af både, 
som står på pladsen i længere tid. Dette arbejde er ikke færdigt.  
Det kunne være interessant at høre jeres Holding. 
 
Havn og plads. 
Vi har drøftet det aktuelle samarbejde i havnepladsudvalget. Vi 
har fundet at det er tiden til at ændre en smule på sammensæt-
ningen, for at sikre der løbende udveksles informationer mellem 
havnepladsudvalget, bestyrelsen og kasseren. 
Der er et forslag til drøftelse senere i dag. 
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Optimering af bådpladser i havnen. 
Bestyrelsen har drøftet forskellige muligheder til fremadrettet, 
optimal udnyttelse af bådpladserne i havnen. Dette er blevet 
diskuteret med havnepladsudvalget. 
Bestyrelsen er enige om at trække 3 pæle op og sætte 2 såle-
des at vi får 3 stk. 4 m. brede pladser. 
 
Shelters. 
Der indkøbes shelters som opsættes i Æblehaven, i samarbejde 
med vore naboer. Der bliver ikke mulighed for bål på pladsen af 
hensyn til brandfaren. 
Disse Shelters er der søgt tilskud til, så det er ikke omkostnin 

    ger for VS. 
 

El-tilslutning af bådene. 
Der er permanent tilsluttet landstrøm på flere både i havnen, og 
der er blevet klaget over det. Da elforbruget er stigende, kan 
løsningen være, at sætte måler på dem, som ønsker at være 
permanet tilsluttet. 

  
Tøj med klublogo. 
Der er indkøbt tøj med logo for Viborg sejlklub, Dette sælges til 
rimelige priser. Bestilling på ordre seddel, der ligger på baren, 
Jørgen Schrøder er tovholder. 

 
Persondata loven. 
Der er udarbejdet retningsliner for, hvordan vi håndterer person

    data loven. Det kan læses på hjemmesiden. 
 
    Sikkerhed ved optagning og søsætning. 

Under bådoptagningen skete et uheld, hvor to medlemmer 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 kranarbej-
det skal holde sig væk fra kranens arbejdsområde. 

     Der er aftalt med Dorith på Kongsgården at træet beskæres. 
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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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Etablering af rødvinsbroen. 
Vi er i gang med at udskifte Rødvinsbroen.  Arbejdet skrider 
ganske godt, pælene er banket og de langsgående vangere 
er lagt. 
Materialer er indkøbt og er klar til at blive monteret.  
 
Sikkerhed under broarbejdet. 
Der er indkøbt selvoppustelige redningsveste til holdet, som 
arbejder med broen og på rambukken. 

 
Beretning for Junior og 2,4 m udvalg 
Ole Moeslund fremlagde beretning for juniorleder Torben 
Laier, som desværre ikke kunne være til stede: 
 
Junior beretning 

 
2018 har været et rigtigt godt år, set med jollesejler-øjne. 

 
-Vejret var fantastisk, hvilket gjorde det lettere at få nye jolle-
sejlere igang i Hjarbæk. 

 
- Jollesejlerne fik mulighed for, at sejle fra FDF'ernes sejlcen-
ter i nordenden af Nørresø, hver tirsdag. 
Dette var en god start for mange af de nye sejlere, der er og-
så flere af FDF-sejlerene, som prøver kræfter med vores jol-
ler. 

 
-Virksund sejlklub har flyttet 4 af deres TERA-joller (en-
mands jolle) ned til FDF'erne, hvor jollerne gør stor gavn. 
samtidig har vi også fået en FEVA-jolle (to-mands jolle). 

 
-I Virksund har vi startet jollesejlads hver lørdag formiddag, 
hvor øvede sejlere kan komme og sejle. Dette gælder også 
voksne. 

 



 

14 

-I Hjarbæk har vi lånt to TERA-joller fra Sunds sejlklub, og dis-
se joller har skabt stor glæde og fornøjelse på fjorden. En TE-
RA er egentlig en en-mands-jolle, men der er let plads til to 
junior-sejlere, hvilket er godt på dage med blæst. 

 
-Vores jolle-sejlere har deltaget i en række af kapsejladser, i 
Skive, Ålborg, Sunds og Nappedam. Nogle deltog også i Som-
merlejr i Sunds sejlklub. 
Viborg sejlklub har nu en A-sejler og tre B-sejlere + en stor 
flok C-sejlere. De har i det forgangne år sejlet flotte placeringer 
hjem, i de stævner, de har deltaget i. 

 
Alt i alt et super godt år med en masse glade børn, dejlige 
hjælpsomme forældre, dygtige sejlere. 

 
Det er dejligt at opleve den opblødning i "Kampen om nye 
medlemmer" i stedet udvikler sig til et egentligt samarbejde, 
mellem klubberne, om uddannelse af nye sejlere. 

 
Senest har samtaler med kajak-klubben i Virksund, afstedkom-
met en forsøgsordning, hvor vores medlemmer på udvalgte 
lørdage, inviteres til prøve-sejlads hos hinanden.. Tænk en-
gang om nogen af de, i hundredevis af voksne kajaksejlere i 
Danmark, fik smag for "kølbåds/jolle-sejlads" 

 
Det kunne sikkert også være sundt nok, for vores medlemmer 
at tage sig en sejltur i en kajak eller padle en tur på et sup-

brædt   
Vi ser frem til endnu en sejlsæson med store forventninger, til 
den fremtidige samarbejde klubberne i mellem, og håber på at 
mange unge finder vej ind i sejlsporten.. 
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-Afslutningsvis har jeg to ting..  
-Jeg bede vores generalforsamling træffe en beslutning, om 

at Viborg sejlklubs "Juniorafdeling" ændre navn til 
"Jolleafdeling". 

1. Jeg kan, selv med den bedste overtalelse ikke, få en 
"NY" voksen-sejler, som vil lære at sejle OK- LASER- el-
ler HOBIE-CAT til at melde sig ind i en "Junior-afdeling" 
med de vil gerne meldes ind i en "Jolle-afdeling" 
 
2. -jeg vil henstille til klubbens medlemmer om IKKE at be-
nytte mastekranen og slæbestedet + 
parkerings-området ved jollepladsen i de to timer fra kl. 
18.00 til 20.00 på torsdage. 

 
Mvh. Torben Laier. 
 
Forslaget under pkt. 1 i Torbens beretning blev drøftet, det 
gennemføres ikke på nuværende tidspunkt, da der kan væ-
re udfordringer ang. vedtægterne, og det ikke er indmeldt 
rettidigt. Forslaget drøftes i bestyrelsen på næste møde.   
 

    2.4mR. afd. beretning, generalforsamling 2019. 
Som det er almindelig kendt, er broen nede i søen blevet så 

     dårlig at den ikke 
kan bruges mere, selv med udlagte køreplader tør VCR. 

     Ikke at sende patienter 
ud på den, vi andre sejler bruger den med forsigtighed. 
Så vi er i fuld gang med at få en ny bro, vi henvendte os til 
kommune og de startede en undersøgelse af mulighederne, 
de fandt ud af at der i 2012 var søgt om en tilladelse til lave 
en ny bro, men der var givet en midlertidig tilladelse på 10 
år, det vil sige at i 2022 skal vi have en ny tilladelse eller 
fjerne broen, kommunen forslog, at vi søgte om en perma-
nent tilladelse. 
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Men det er ikke sådan bare lige at få. Vi har fået god hjælp fra 
     Hanne Døssing 

Hornum og Helle Gravesen fra vand og miljø afd. og sagsbe 
    handling er gang og 

skal behandles i Klima og miljø udvalget 27/2, og der efter er  
    der 4 uger 

offentligheds fase, hvis der er indsigelser skal det til miljøkla 
    genævnet. 

Vi havde et ønske om at kommunen kunne være behjælpelig 
med at slå pæle med deres rambuk, det var svært at få et klart 
svar, og det var vigtig at vi kendte en mulighed, for det var ikke 
sådan bare lige at hente rambukken ud i Hjarbæk og få den 
ned i søen. Men så her i midten af december skrev Hanne, at 
kommune vil sørge for at fjerne den gamle bro og slå pælene 
til den nye, så var vi godt i gang. 
Så er det største problem, at skaffe pengene til projektet, der e

     søgt penge ved 
Jem&fix fonden i fixer vi støtter, og den første marts indsendes 

    en ansøgning til 
DIF/DGI´s foreningspulje, det er tipspenge de deler ud. 
Kommune vil fjerne den gamle bro hurtigst mulig, men vente  

    med at slå pælene 
til vi har tilladelsen, så nu er der kun at vente se, kommune  

    embedsmænd har 
påtegnet ansøgning med, at den bør gives med dispensatio 

    ner. 
Så vil nogen nok tænke hvad med sejlads, vi havde to fra  

    VCR, en sejler fra 
Kolding der lige nået en sejltur inden han skulle hjem og så  

    Preben fra Ulfborg 
der fik en tilladelse, da VCR opdagede at han var nede ved os. 

 Mvh, Jan Fig. 
Per Vig spurgte ind til antal medlemmer, Jan nævnte at der er i 
øjeblikket kun er fem, det skyldes sandsynligvis den ødelagte 
bro. 
Peter Black supplerede med at det ikke handler så meget om 
antal medlemmer, mere om at give folk, der er kommet til ska-
de en mulighed for at dyrke sport på lige fod med andre.  
En ny renoveret bro vil med stor sandsynlighed medføre en 
stor aktivitet igen. 
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Pkt.3  Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendel
  se. 
  Jørgen Kærsgaard forelagde regnskabet. 
 

Autocamperne har været en god indtægt, og rødvinsbroen en 
relativ stor udgift. 
Juniorafdelingen har haft store udgifter på reparation af på-
hængsmotoren på følgebåden.   
Økonomien ang. autocampere blev drøftet, udgifter til el og 
vand er steget, men det er stadig en rigtig god forretning. 
Budget for det kommende år gennemgået. 
Generalforsamlingen godkendte regnskabet og budgettet. 

     Generalforsamlingen godkendte at lånet på Æblehaven beta
    les ud.  

 
Pkt.4    Fastsættelse af kontingent og pladsleje. 
    Bestyrelsen foreslår at priserne fastholdes som de er. 
    Generalforsamlingen godkendte det. 
 
Pkt.5    Behandling af indkomne forslag. 
     Der er kommet to rettidige forslag, se indkaldelsen. 
 

Jørgen Schrøder fremlagde forslaget ang. leje af klubhus.  
Jørgen ønsker skriftlig afstemning.  
Peter fremlagde forholdene omkring samarbejdet med bor-
gerforeningen. 
Oluf Nørgaard fremlagde procedure for udlån af klubhuset. 
Herefter kom Jørgens forslag til afstemning.  
Resultat: 
Ja: 10 
Nej: 34 
Jørgen Schrøders forslag vedtages dermed ikke. 
 
Der foreslås, at bestyrelsens kontaktperson til havneplads 
udvalget, indgår på lige fod i udvalget, sammen med resten 
af det øvrige havneplads udvalg. 
Peter Black fremlagde forslaget. 

 



 

18 

Næste nr. udkommer til  
OKTOBER 2019. 

Deadline for indlæg til dette nr. 
er  30.  September 2019. 

Forslaget er stillet af bestyrelsen for at opnå optimal kommuni-
kation mellem udvalg og bestyrelse, havnepladsudvalget er 
det vigtigste udvalg, da havnen er klubbens største aktiv. 
Børge List refererede fra bestyrelsesmødet den 7. januar, hvor 
havnepladsudvalget deltog, og gennemgik forretningsgangen 
mellem havnepladsudvalget og bestyrelsen. 
Peter Black og Ole Moeslund gennemgik bestyrelsens argu-
mentation. 
Herefter kom forslaget til afstemning. 
Resultat: 
Ja: 28 

    Nej:12 
      Blank: 1 
    Da det er en vedtægtsændring kræves 2/3 flertal, forslaget er  
    vedtaget. 
 
Pkt.6  Valg til bestyrelsen. 
  På valg er kasserer, Jørgen Kærsgaard, og to bestyrelses medl 
  mmer Per Vig og Ole Moeslund. 

 Alle er villige til genvalg. 
 Alle blev genvalgt. 

 
Pkt.7  Valg af en revisor og en revisorsuppleant for et år.  
  Valg af revisor, Peter Black foreslår Erling Hansen, Erling blev  
  valgt. 
  Valg af revisorsuppleant, Peter foreslår Henrik Zacho, han øn 
  sker ikke at opstille, Lars Borreskov blev valgt. 
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Pkt.8   Nedsættelse af udvalg. 
 
Havn og Plads 
Aage Foldbjerg, ønsker ikke genvalg 
Lars Borreskov, ønsker genvalg.  
Lars Black, ønsker genvalg.  
Børge List, ønsker genvalg.  
Lars Borreskov, Lars Black og Børge List blev alle gen

 valgt.  
 
Klubhus 
Jan Fig ønsker ikke genvalg 
Jørgen Kofoed, ønsker genvalg. 
Oluf Nørgaard, ønsker genvalg. 
Kurt Herløv ønsker at indtræde i udvalget. 
Jørgen, Oluf og Kurt blev valgt. 
 
Kapsejlads 
Jørgen Buus, ønsker genvalg.  
Morten Bøgild, ønsker genvalg. 
Jørgen og Morten blev valgt. 
 
Fest koordinator 
Morten Bøgild, ønsker genvalg. 
Ruben Hansen, ønsker genvalg. 
Morten og Ruben blev valgt. 
 
Blad 
Ejler Rechnagel, ønsker genvalg. 
Ejler blev valgt. 
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2,4 m 
Jan Fig, ønsker genvalg. 
Jan blev valgt. 
 
Bøje 
Aage Foldbjerg, ønsker ikke genvalg. 
Carl Jensen, ønsker genvalg. 
Carl blev valgt. 
 
Projekt 
Per Vig, ønsker genvalg. 
Kaare Vistisen, ønsker genvalg. 
Oluf Nørregård, ønsker genvalg. 
Jørgen Jensen, ønsker genvalg. 
Per, Kaare, Oluf, og Jørgen blev genvalgt. 
 
PR 
Leif Vang, ønsker genvalg. 
Ole Moeslund, ønsker genvalg. 
Jørgen Kærsgaard, ønsker genvalg. 
Lars Borreskov, ønsker ikke genvalg. 
Leif, Ole, og Jørgen blev valgt. 

 
Pkt.9   Drøftelse af plan for det kommende år. 
 
   Peter gennemgik bestyrelsens planer for det kommende  
   år. 
   Rødvinsbroen færdiggøres. 

 Da økonomien er god, bør der investeres i fremtiden, og 
 bestyrelsen vil udarbejde en investeringsplan. 
 Niels Rahbek foreslog etablering af en nordvendt jollebro 
 på ydersiden af molen. 
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Pkt.10    Eventuelt. 
Kurt Herløv foreslog at fælde det store træ i æblehaven, Niels 
Rahbek nævnte at det er fredet.  
Mulighederne for beskæring af træet undersøges i lokalplanen. 
 
Niels Rahbek foreslog at der i forbindelse med mindehøjtidelig-
heder for medlemmer, ikke bør opkræves noget for udlån af 
klubhus. 
Jørgen Jensen ønsker på lige fod med Niels, gratis udlån af 
klubhus i forbindelse med mindehøjtidelighed for afdøde med-
lemmer. Et rigtig godt forslag, der var bred opbakning til at 
gennemføre. 
 
Kurt Grønkær, spurgte ind til udfordring med manglende beta-
ling for anvendelse af lånepladser. Børge List informerede om 
den forenklede procedure for at komme problemet til livs, Lars 
Borreskov foreslår at der indføres et depositum. 
  
Peter Black foreslog at flytte standerhejsning til første lørdag 
efter søsætning. 
Det var der ikke stemning for, vi fortsætter som nu, ved søsæt-
ning. 
 
Niels Rahbek ønsker at der holdes afstand på 2 meter til hæk-
ken, i forbindelse med oplagring af stativer hen over somme-
ren, for at der er plads til at klippe hæk. 
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Internet på havnen har ikke længere 
en adgangskode, man lokker blot på 
WIFI nettet Viborg Sejlklub. 

Børge List gjorde opmærksom på faldende antal pladser i for-
bindelse med etablering af 3 stk. fire meter pladser.  
Peter Black nævnte at bestyrelsens intention er at havnen skal 
passe til de både medlemmerne har.   
 
Vandrepokalen for særlig indsats, går i år til Torben Laier, Tor-
ben har gjort et stort arbejde med juniorafdelingen, og samar-
bejdet med andre klubber, Viborg Sejlklub sætter stor pris på 
hans indsats. 
 
Referent: Jesper Bak 
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   Kalenderen for 2019 
frem til næste bladudgi-

velse. 

  

Dato
 Aktivitet Bem. 

MARTS     
06/03-2019 Svømning 10.00 - 11.00 Søndre skole 
07/03-2019 Duelighedskursus kl. 19 Hjarbæk 
12/03-2019 Bst. møde/møde med udvalgene Hjarbæk 
14/03-2019 Duelighedskursus kl. 19 Hjarbæk 
21/03-2019 Duelighedskursus kl. 19 Hjarbæk 
28/03-2019 Duelighedskursus kl. 19 Hjarbæk 
30/03-2019 Deadline for klubblad nr. 2.   

APRIL     
02/04-2019 Udpakning af både kl. 18.00 Søndersø 
04/04-2019 Duelighedskursus kl. 19 Hjarbæk 
11/04-2019 Opstart af ungdomsafdeling kl 17.30 Hjarbæk 
11/04-2019 Duelighedskursus  kl. 19 (Eksamen skriftlig) 

Hjarbæk 

12/04-2019 Duelighedskursus kl. 19 (Eksamen mundtlig) 
Hjarbæk 

19/04-2019 Søsætning af twin kl. 18.00-21.00 Søndersø 
20/04-2019 Klubhus optaget til medlemmer Hjarbæk 
21/04-2019 Klubhus optaget til medlemmer Hjarbæk 
25/04-2019 Ungdomssejlads kl. 17.30 Hjarbæk 
25/04-2019 Duelighedskursus kl. 19.00 Hjarbæk 
27/04-2019 Søsætning Kl. 08.00 Hjarbæk 
30/04-2019 Stativ oprydning Kl. 18.30 Hjarbæk 
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 MAJ     
02/05-2019 Ungdomstræningssejlads kl. 17.30 Hjarbæk 
04/05-2019 Forårsfest (Klubhus optaget) Hjarbæk 
05/05-2019 Klubhus optaget til medlemmer Hjarbæk 

08/05-2019 Onsdagssejlads første start kl. 18.45 Hjarbæk 
09/05-2019 Ungdomstræningssejlads kl. 17.30 Hjarbæk 
09/05-2019 Duelighedskursus kl. 19 Hjarbæk 
15/05-2019 Onsdagssejlads første start kl. 18.45 Hjarbæk 
16/05-2019 Ungdomstræningssejlads kl. 17.30 Hjarbæk 
22/05-2019 Onsdagssejlads første start kl. 18.45 Hjarbæk 
23/05-2019 Ungdomstræningssejlads kl. 17.30 Hjarbæk 
29/05-2019 Onsdagssejlads første start kl. 18.45 Hjarbæk 
JUNI     

05/06-2019 Onsdagssejlads første start kl. 18.45 Hjarbæk 
06/06-2019 Ungdomstræningssejlads kl. 17.30 Hjarbæk 
12/06-2019 Onsdagssejlads første start kl. 18.45 Hjarbæk 
13/06-2019 Ungdomstræningssejlads kl. 17.30 Hjarbæk 
15/06-2019 Havnefest Hjarbæk 
19/06-2019 Onsdagssejlads første start kl. 18.45 Hjarbæk 
20/06-2019 Ungdomstræningssejlads kl. 17.30 Hjarbæk 
23/06-2019 Skt. Hans aften Hjarbæk 
26/06-2019 Onsdagssejlads første start kl. 18.45 Hjarbæk 
27/06-2019 Ungdomstræningssejlads kl. 17.30 Hjarbæk 
JULI     
04/07-2019 Ungdomstræningssejlads kl. 17.30 Hjarbæk 
AUGUST     
07/08-2019 Onsdagssejlads første start kl. 18.45 Hjarbæk 
08/08-2019 Ungdomstræningssejlads kl. 17.30 Hjarbæk 
14/08-2019 Onsdagssejlads første start kl. 18.45 Hjarbæk 
15/08-2019 Ungdomstræningssejlads kl. 17.30 Hjarbæk 
21/08-2019 Onsdagssejlads første start kl. 18.45 Hjarbæk 
22/08-2019 Ungdomstræningssejlads kl. 17.30 Hjarbæk 
28/08-2019 Onsdagssejlads første start kl. 18.45 Hjarbæk 

03/06-2019 Klubhus optaget fra kl. 19 Hjarbæk 

06/05.2019 Klunhus optaget fra kl. 19 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. 

Klubbladet  
Det sidst udkomne klubblad 

kan altid læses i fuld farvefor-
mat inkl. alle billeder på 

http://www.viborgsejlklub.dk/
sejlklubben/klubblad 

Ældre udgaver af bladet bli-
ver slettet fra hjemmesiden, 

da der nemt opstår forældelse 
på en hjemmeside. 

29/08-2019 Ungdomstræningssejlads kl. 17.30 Hjarbæk 
SEPTEMBER     
04/09-2019 Onsdagssejlads første start kl. 18.45 Hjarbæk 
05/09-2019 Ungdomstræningssejlads kl. 17.30 Hjarbæk 
07/09-2019 Fællestur Hjarbæk 
11/09-2019 Onsdagssejlads første start kl. 18.45 Hjarbæk 
12/09-2019 Ungdomstræningssejlads kl. 17.30 Hjarbæk 
19/09-2019 Ungdomstræningssejlads kl. 17.30 Hjarbæk 
26/09-2019 Ungdomstræningssejlads kl. 17.30 Hjarbæk 
OKTOBER     
03/10-2019 Ungdomstræningssejlads kl. 17.30 Hjarbæk 
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Referat bestyrelsesmøde Viborg Sejlklub   4/3-2019 
 
Sted: Klubhuset 
 
Kl 19:00 
 
Deltagere: 
Peter Blach 
Per Vig 
Leif Vang 
Jørgen Kærsgaard 
Ole Moeslund  
Jesper Bak (ref.) 
 
Fraværende: 
 
Punkter til dagsorden. 
 

1. Referat fra sidste møde. 
2. Fordeling af poster. 
3. Signal pistol. 
4. Dagsorden til møde med udvalgene. 
5. Referat fra generalforsamling. 
6. En arbejdsplan for 2019 
7. Evt. 

 
1, Referat godkendt. 
2, Konstituering af bestyrelsen. 

Kontaktperson bøjeudvalg, 2,4m udvalg og formand: Peter Black 
Kontaktperson klubhusudvalg, næstformand: Ole Moeslund 
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Gi’r du en hånd med? Har du mod og mandshjerte til at melde 
dig på som tovholder på et af klubbens arrangementer eller 
fester, så skriv dig på opslaget i klubhuset.  
Der mangler bl.a. hjælp til søsætningen, fællesturen og julefro-
kosten. Vi skulle jo nødig aflyse et arrangement eller en fest – 
og som festarrangør spiser du jo gratis med. 

Kontaktperson PR-udvalg, festudvalg og kasserer: Jørgen Kærsgaard 
Kontaktperson kapsejladsudvalg, projektudvalg og bestyrelsesmedlem: Per 
Vig 
Kontaktperson havneplads og bestyrelsesmedlem: Leif Vang 
Kontaktperson webudvalg, klubblad og sekretær: Jesper bak 
Suppleant: Frank Rømer 

3. Signalpistol er afleveret til politiet i Viborg pga. manglende våben 
     tilladelse. 
4. Dagsorden til møde med udvalgene. 

A. Klubhus. 
B. Sejlklubbens kalender. 
C. Drøftelse af planer for det kommende år. 
D. Både på pladsen og orden i forbindelse med sommer op-

tring af stativer. 
E. Plan for udendørs vedligehold, hækklipning mv. 

5. Referatet fra generalforsamlingen blev gennemgået.  
6. Arbejdsplan 2019 

A. Logo på faktura. 

B. Både på pladsen til opbevaring. 

C. Permanent el på både der ligger i havnen. 

D. Ændring af navn på junior afdelingen. 

E. Klubhus, porcelæn og inventar. 
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Terminerne for klubblad udgivelse bli-
ver fremadrettet således: 
 
1. februar (udsendes februar) 
1. april (udsendes april) 
1. oktober (udsendes oktober) 
 
Der primære indhold bliver: 
Februar: Generalforsamlings indkaldelse 
og referater. 
April: Referat fra generalforsamling, sø-
sætning, sæsonen for de forskellige afde-
linger, kalender, Sundstrup slusens åb-
ningstider og forårsfest. Sundstrup slu-
sens åbningstider og forårsfest vil evt. 
blive som nyhedsbrev, hvis aktiviteten 
ikke er kendt til april nummeret. 
Oktober: Referater, bådoptagning, ka-
lender og afriggerfest. 

F.  Investeringer i fremtiden. 

G. Bord bænke sæt til udskiftning. 

H. Opkrævninger af lånepladser. 

I. Kalender for 2019. 

7. Intet. 



 

29 

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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Søsætning den 27. april 2019 kl. 08.00. 
Fest udvalget vil igen i år stå for forplejning ved søsætning.  
 
Luksus morgenmad kl. 9. med rundstykker/kaffe/The/juice/pålæg og som noget nyt 
lune vafler alt sammen til kun kr.30.  

 
Frokost: ca. kl. 12. Lun Rugbrød/pålæg/steg og mørbradgryde med ris til en pris af 

kr. 50. 

 
Øl og vand til sædvanlige gode priser.  

 
For at trække de unge med til sådan en festdag. Har vi HALV PRIS op til 12. år. 
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Det er hårdt arbejde i Viborg 
Sejlklub, når så mange laver så 
lidt. 

Stativer på plads 30-04-2019-kl. 18,30 
 
Det forventes at alle møder op eller sender en stedfortræder. det gøres opmærk-
som på, at det er den enkelte bådejers eget ansvar, at få stativet anbragt på den 
anviste plads, men vi vil igen forsøge at få hjælp fra henholdsvis Per Vig og Per 
Ravn med deres maskiner. 
 
Da det forventes at bådene skal stå ca. samme sted på vinterpladsen vil det være 
en god ide’ at stille de mindre stativer oven i de vogne der måtte være i rækker-
ne, da det vil gøre det hele lidt nemmere ved optagningen. 
 
Med venlig hilsen 
Havne/ Pladsudvalget 
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Udvalgsmøde tirsdag d. 12-3-2019  
 
Klubhuset 
 
Kl 18:00 
 
Deltagere: udvalgsmedlemmerne. 
 

1. Bestyrelsens kontakt person til udvalgene: 
A. Kontaktperson bøjeudvalg, 2,4m udvalg: Peter Black 
B. Kontaktperson klubhusudvalg: Ole Moeslund 
C. Kontaktperson PR-udvalg, festudvalg: Jørgen Kærsgaard 
D. Kontaktperson kapsejladsudvalg, projektudvalg: Per Vig 
E. Kontaktperson havneplads: Leif Vang 
F. Kontaktperson webudvalg, klubblad: Jesper Bak 
 

2. Klubhus og sejlklubbens kalender 2019 
    Kalenderen for 2019 blev gennemgået. 
   Per vil gerne have sejladserne i Limfjordskredsen i kalenderen 

på hjemmesiden, Jørgen vil gerne have mandeturen på, dato-
erne kan sendes til Ejler, så kommer de på.  

 
   Oluf koordinerer udlån af klubhuset, med Ejler der styrer klub-

bens kalender 
. 
3, Drøftelse af planer for 2019 
   Kaare orienterede om arbejdet med rødvinsbroen, det går godt, 

og der har været stor opbakning til arbejdet. Vi bliver færdige 
til tiden. 

 
   Det blev foreslået til generalforsamlingen, at det store træ i æb-

lehaven, burde beskæres eller fældes, bestyrelsen tager opga-
ven, det undersøges mht. evt. fredning. 

 
    Beskæring/fældning af træ ved Kongsgården, bestyrelsen tager 

opgaven, og koordinerer med Dorith på Kongsgården. 
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    Det blev foreslået på generalforsamlingen, at der ved minde 

højtideligheder for medlemmer, bør være gratis at låne klub-
huset. 

    Det er der opbakning til, bestyrelsen udarbejder retningslinjer på 
næste bestyrelsesmøde. 

 
4. Både på pladsen og orden i forbindelse med sommer oplagring 

af stativer 
 

Bestyrelsen vil gerne have et forslag til håndtering af både, der 
står på land i flere år, fra havnepladsudvalget. 
 

5. Plan for udendørs vedligehold, hækklipning mv. 
 
Havnepladsudvalget gennemgår borde/bænkesæt og vurderer 
hvor mange der skal fornyes. 
 
Bestyrelsen ønsker at udarbejde en investeringsplan for de 
kommende år. Det kunne være nyt masteskur, ny mastekran 
mv. 
Bestyrelsen ønsker input fra udvalgene. 
Børge foreslår ny mastekran prioriteres, forslaget blev diskute-
ret. 
Kaare foreslog belastningsprøve af den gamle kran. Havne-
pladsudvalget udfører belastningsprøve på kranen, hurtigst 
muligt. 
 
Klubhus udvalget gennemgår service i klubhuset, der er inden 
for de seneste år købt ens service til 60 personer, der har været 
udfordring med forskellig service til fester. Udvalget tæller op, 
så det er muligt at dække bord med ens service til 60 mand.  
 
”Ørnen” er hyret ind til at flytte pæle, for etablering af 3 stk. 4 
meter pladser. 



 

34 

 

 
Det bør overvejes at udskifte hækken mod nord, med et planke-
værk. 
 
Børge foreslog at pilehegnet foran klubhuset skal udskiftes, 
Kofoed tager sig af det. 
 
Jørgen foreslog arbejdsaftener på havnen, havneplads udvalget 
kommer med forslag.  
 
Jan orienterede om broen ved søen, der er givet tilladelse til en 
ny, kommunen hjælper med projektstyring og nedramning af 
pæle og projektet kører. 
 
Børge spurgte ind til betaling for autocampere og både i 2019, 
Leif orienterer Børge. 
 
Oluf opfordrede til at bruge udvalgene mere i det daglige arbej-
de. 
Eksempelvis el til autocampere. 
 
Børge foreslog at tage leje for shelters, det er rimeligt og gen-
nemføres. 
 

Der monteres vandlås på vasken i værkstedet, der har været 

dårlig lugt i rummet, Oluf ordner det. 
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Viborg Sejlklub er blevet medlem af Danske Tursejlere, 
så du bør udnytte medlemsfordelene. 

 
 
 

Bliv medlem i Danske Tursejlere 
Er du fritidssejler, kan du melde dig ind i Danske Tursejlere på flere måder: 

KLUBMEDLEMSSKAB 
Hvis din bådklub er medlem af Danske Tursejlere, så betaler du kun 345,- kr. i 
årligt kontingent, som dækker ansvarsforsikring og alle øvrige medlemsforde-
le. 

ENKELTMEDLEMMER 
Som enkeltmedlem betaler du 395,- kr. i årligt kontingent. Også her får du 
ansvarsforsikring og alle øvrige medlemsfordele. 

TIL DIG DER IKKE HAR EGEN BÅD 
Du modtager vores blad 3-4 gange årligt og betaler 220,- kr. Du har medlems-
fordelene men ikke ansvarsforsikring. 

Når en klub beslutter sig for at blive medlem af Danske Tursejlere, udfærdiges 
en indmeldelsesblanket. Herefter fremsendes girokort på kontingentet, der er 
kr. 350,00 pr. år. Efterfølgende udfærdiges medlemslister på de medlemmer af 
klubben, der ønsker medlemskab af Danske Tursejlere. Klublisterne skal inde-
holde navn, adresse og bådtype. Hvert medlem betaler kr. 345,- for sit person-
lige medlemskab. Når indbetaling har fundet sted, har hvert betalende medlem 
en ansvarsforsikring, gældende for en båd, med en persondækning på kr. 
20.000.000,- og en tingskadedækning på kr. 10.000.000,-. Forsikringen er gæl-
dende fra 1/1-31/12 i det pågældende år. 
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Hvert år i december måned modtager klubben en liste fra Danske Tursejlere, 
indeholdende navne på de medlemmer af klubben, vi har registreret. Klublisten 
returneres med eventuelle rettelser og påføres nye medlemmer.. 

Ønsker du at blive medlem af Danske Tursejlere, og du ved, at din klub allerede 
er medlem, så kontakt den person i din klub, der har kontakten til Danske Tur-
sejlere. Så sørger vi for det videre forløb. 

Søsætning 27-04 2019 kl. 8,00 
 
Vi tømmer pladsen i modsat rækkefølge som ved optagning, altså startende udefra 
og afsluttende ved toiletbygningen og Æblehaven, der kan dog af hensyn til kra-
nens arbejde ske mindre ændringer 
 
Kranen vil som sædvanlig være tilknyttet faste hjælpere, men det forventes at alle 
hjælper til hvor dette måtte være nødvendigt. 
 
Af hensyn til sikkerheden, skal det indskærpes, at ingen uvedkommende opholder 
sig inden for kranens arbejdsområde. 
 
Med venlig hilsen 
Havne/ Pladsudvalget 
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Fornavn Efternavn Adresse  Post Bynavn 

Anne-Mette Rahbek Strandvejen 3 8831 Løgstrup 

Ove Jensen Veldsparken 79, Ørum 8830 Tjele 

Bo Duholm Hansen Østertoften 77 7400 Herning 

Jens-Christian Degn Mammenbyvej 29 8830 Berringbro 

Per  Nielsen Mosevej 190, Virksund 7840 Højslev 

Jakob Harming Korreborgvej 19 8850 Berringbro 

Casper Møller Petersen Gartnervænget 1 9620 Ålestrup 

Tony Jensen Skalhøjvej 26 8800 Viborg 

Kristian Wahl Fjederholt Søndersøvej 54 8800 Viborg 

Kenneth Carlsen Havrisvej 12d 8830 Tjele 

Stig Duelund Ædelgangen 9a 8520 Lystrup 

Ole Lauridsen Fjordvænget 62 8832 Skals 

Søren Jensen Roennealle 53 7470 Karup J 

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  bmblist@gmail.com 23 39 25 06 

Lars Blach flblack@vetus.com 40 25 61 84 

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

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 og blad   

Ejler Rechnagel 
 

e.rechnagel@youmail.dk 
 

22 25 95 73 
 

Klubhus   

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

Jørgen Kofoed 
Salg af klubnøgler. 
lillevif@hotmail.com 
 

86 64 21 51 
 
 

Kurt Herløv kh13@mailme.dk 40 55 17 37 

2,4mR afdeling   

Jan Fig fig@webspeed.dk 40 17 15 82 

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 

Udvalg i 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    carlogannamarie@gmail.com 21 42 73 63 


