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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 

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 
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frank@danmatic.dk 

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

Leif Vang Larsen 
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Max Wolf 
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Jørgen Kærsgaard 
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jkaersgaard@hotmail.com 
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Referat. 
Bestyrelsesmøde tirsdag den 26 marts 2013 
 
1. Afbud: Orla 
 
2. Peter Black Formand: 
Vi har modtaget mail fra Børge List med tekst vedr. hensyntagen til Juniorsejlere og i 
øvrigt begrænse tidsrum for henligge båd ved slæbested. Teksten godkendes. 
 
Det besluttes at der ikke opkræves omfordelingsgebyr for indbyrdes ombytning af båd-
pladser fra knækket og ud, for indeværende år. 
 
Det oplyses at Jan Fig, Lars Black og Kristian Melgaard tager til møde om Frandsgård 
Cup d 4 april. 
 
3. Bordet rundt. 
 
Erling Kapsejladsudvalget. 
På trods af det kolde vejr ændres tidspunkt for søsætning ikke. 
 
Max Klubhus udvalget. 
Der er modtaget et tilbud på maling af klubhuset på ca. 15.000,- 
Orla søger om tilskud for 2014. 
 
Leif Havneplads udvalget. 
Vedr. opgravning til nye kabler og vand mm. 
Det besluttes at der monteres nye lysstandere med stikkontakter på Rødvinsbroen samt 
yderligere en yderst på nordbroen. Der indkøbes 5 standere. 
Der monteres lys i Juniorernes container mm. 
Der monteres vand og stikkontakter langs hegnet mod naboerne mod øst. 
Der nedgraves rør for stikkontakter og vand til de to rækker både nord for mastekranen, 
herved undgås at kabler og slanger overkøres og herved ødelægges. 
Peter undersøger pris på dræning og begronings begrænsende belægning for det siv-
plagede område mod hegnet til naboen. 
Frank laver tegning over opgravning Erling rykker for evt. tilsagn om opgravning fra 
klubmedlem. 
 
Per Vig Juniortræner. 
Per oplyser at melemmer af Viborg sejlklub kan opnå 20% rabat på Hempel produkter 
ved 10-4. 
Juniorerne er kommet på facebook. 
Morten og Line skal på træner kursus 6-7. april. 
 
Frank. 
Vedr. møde med Hjarbæk borgerforenings bestyrelse fastsættes tidspunkt til 30 april kl 



 

 

19.00 i klubhuset. Viborg sejlklub er vært ved en kop kaffe og vi håber på hjemmebag 
fra borgerforeningens bestyrelse. 
Vedr: Hjemmesiden: Der godkendes med små tilretninger tre blanketter til Hjemmesi-
den. 
 
Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag d 7. maj kl. 19.30. 
 
Fr. 7. april 2013 

Referat. 
Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. maj 2013 
 
1. Afbud: Erling 
 
2. Peter Black Formand: 
Søsætningen havde forløbet uden problemer og økonomien havde hængt sammen. 
Vi har indkøbt en ny spulepumpe til erstatning for den der er defekt. 
 
3. Jan Mogensen fra antenne specialisten var til stede med tilbud om Internet til både i 
havnen. 
Tilbuddet lyder på 300 kr pr ½ år ved 20 både tilmeldt og 400 kr. ved 10 både til-
meldt. 
Derudover er der mulighed for køb af dags abonnementer. (salg ca 20 kr.) 
 
4. St. Hans aften afholdes så vidt muligt som vanligt. Hjarbæk borgerforening sørger 
for båltaler. 
Leif sørger for brænde, Erling svin og vin Frank salat mm. 
Peter kontakter Åge. Vi satser på Børge stadig sørger for øl. 
Bestyrelsen møder kl. 15.00 
Der vil der, forinden være en opgave med opbygning af bål, i samarbejde med Hjar-
bæk borgerforening. Fr. sørger for heks. 
 
Fr. rykker for aftale om opgravning. 
Vedr. opgravning til nye kabler og vand mm. 
 
Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag d 18. juni kl. 18.00. 
 
Fr. 20. maj 2013. 



 

 

Søsætning 20.04.2013. 
 

Søsætningen forløb tilfredsstillende, og uden uheld. 
Grunden til, at der blev ” Plukket” lidt i rækkerne var af hensyn til kranen, så vi var fri 
for at skifte åget så ofte, og det vil vi næppe helt kunne undgå. 
 
Når så bådene er kommet i vandet, og man skal have mast på, vil vi henstille, at man 
viser hensyn, når man finder sin mast, og rulleforstag frem, idet der igen i år har været 
skader, på såvel master som forstag. 

 
Pladsfordeling. 

 
Efter vi har fået de nye pæle, har vi fået fordelt pladserne, så de der er kommet med stør-
re både, er blevet omfordelt, så bådene stort set passer til pladserne, lige som vi har tilgo-
deset nogle fra ventelisten, dels med fast plads, og som låneplads. 
 
Med venlig hilsen. 
Havne/ Pladsudvalget 



 

 

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 

Palle Madsen Sønderhøjvej 8 8800 Viborg 

Preben Juul Nielsen Tollundvej 2 8600 Silkeborg 

Peder Holm Pedersen Møllevang 7 8831 Løgstrup 

Ruben Pedersen Pilevej 1 8800 Viborg 

Højhastigheds Internet forbindelse på havnen? 
Viborg Sejlklub har fået tilbud fra Antennespecialisten om højhastigheds Internet på 
Hjarbæk havn. 
At forbindelsen oprettes kræver dog et minimum af 10 brugere. 
 
Ved en sæson oprettelse som er 6. mdr. er prisen ved 10 brugere kr. 400 pr. bruger 
for en sæson og ved 20 brugere er prisen kr. 300. I begge tilfælde vil det også være 
muligt at købe een dags forbindelse til kr. 20. 
 
Interesserede bedes henvende sig til Frank Rømer frank@danmatic.dk  



 

 

Endelig kom onsdagssejladserne i gang. 
 
Efter at have været aflyst pga. vejret de sidste to onsdage, kom sejladserne endelig i gang 
den 29. maj. 



 

 

 
Sejlbåd vædret af speedbåd: 
 
I sommerferien anløb en mellemstor glasfiberbåd Fåborg Havn ved en flydebro.  
 
Om bord var et ældre sejlerpar. Men hvad var det? Deres styrbords prædikestol var 
helt krøllet sammen og lå bøjet hen over dækket til et par millimeter fra rullefok-
beslaget! Parret kravlede med besvær i land. De var fra Limfjorden ligesom os. Vi 
spurgte, hvad der var sket? – Jo, bedst som de sejlede, blev de pludselig, lidt agten 
fra, vædret af en speedbåd for fuld kraft! Dens ejer ikke så meget som undskyldte den 
forvoldte skade. Han klagede over lidt ridser og påstod, at han ikke havde set dem og 
var i øvrigt ved at stikke af.  
Men fruen var vred og viste os, hvordan hun løftede begge sine arme og vinkede fy-
ren tilbage. Han kom også tilbage, så de fik hans navn og telefonnummer. - At fræse 
på selvstyrer uden udkik er ganske uhørt. 
Nu skal fyren betale for en ny prædikestol, for under dæk var stålrørene knækket 
over. At sejlerne var chokerede er forståeligt, for var deres båd blevet vædret mod 
cockpittet, - var de måske blevet dræbt! 
 
Lisbet Kofoed 



 

 



 

 



 

 

  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 

 

WWW.obsfiskogroegeri.dk  
 
 
 
O.B.S. Fisk og Røgeri 

 
Salg af røgede fileter på bestilling. 

Der røges Laks og Ørred.                                                                 
Kold og varm røg. 

Man skal jo ikke ”rakke” ned på sin 
”NÆSTE” MEN!! Orla`s fisk er 

nu de bedste  - Tlf. 29849801.     



 

 

Der røges Laks og Ørred.                                                                 



 

 



 

 

Herligt at se så mange både på fjorden en frisk lørdag. Her er 
en gruppe deltagere på vej til næste post. 

Per og Kurt fra Holiday forstod at 
bidringe ringcyklingen en næsten ufatte-
lig elegance 



 

 

Klubbladet  
 

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

Fjordfræseren fik succes 

Med otte både, en masse børn og deres voksne kan den første Familie-Fjordfræser på 
Hjarbæk Fjord kun betegnet med et ord – nemlig succes. 

Kapsejladsudvalget, der stod bag arrangementet, havde sat fem både som succes-
kriterium, så med otte både og især folkerige besætninger var kriteriet opfyldt. 

Og alle fik en god dag på fjorden. Vejrudsigtens trusler om regn fra nord forduftede un-
der solen, og vi fik i stedet en letskyet dag med en let vind, der dog tiltog op ad dagen. 

Fjordfræseren bestod af tre konkurrencer i en:  

På fem bøjer ude i fjorden var opsat nogle poster med spørgsmål af såvel maritim som 
almen karakter. Disse poster skulle aflæses, og svarene skriver på et ”scorekort”. 

To gange under sejlturen blev der kastet plastikbolde ud, og deltagerne skulle så fiske 
boldene op med et medbragt fiskenet. 

Selve sejlturen med indlagte opgaver tog omkring to timer, og vel inde på land blev gril-
len tændt. 

Efter pølser og brød kunne mandskaberne forbedre deres score ved at spille mikado. Her 
var Finn fra Linus helt suveræn, dog rigtigt flot hjulpet af to fingerfikse piger.  

Dagen sidste konkurrence var ring-cykling, hvor deltagerne skulle ramme krogen på ma-
stekranen med en pind. 

Per og Kurt fra Holiday forstod – som billedet viser – at bibringe konkurrencen en næste 
ufattelig skønhed og elegance – men det holdt ikke til en sejr. 

Vinder blev Vandhunden med flotte 158 point, tæt forfulgt af Linus, Holiday, Blue 
Charm og Jas på de følgende pladser. 

De reaktioner, udvalget fik på dagens begivenheder viste, at vi har ramt noget rigtigt i 
denne form for arrangement. Eneste dråbe malurt i bægeret var, at ingen af havnens mo-
torbåde deltog. 

De kommer forhåbentlig næste gang – for en næste gang bliver der.  

Vi havde oprindeligt tænkt at prøve lørdag 22. juni, men netop den weekend er allerede 
nu så tæt besat, at vi udskyder næste fjordfræser til efteråret. 



 

 

Fransgaard Cup — nu med åben havn 

Den traditionsrige distancesejlads på Louns Bredning, Fransgaard Cup, bliver i 
år suppleret med Åben Havn i Virksund. 
 
Med den sammensmeltning håber arrangørerne, at hele familien tager til Virksund den 
sidste lørdag i august. For mens kapsejlerne kæmper på vandet, kan de øvrige i famili-
en finde masser af aktiviteter på havnen – og i havnebassinet. 

Selve kapsejladsen foregår også så tæt ved kysten, at man stort set kan følge hele sla-
get fra havneområdet – hvis man ellers kan få blikket væk fra de mange, mange akti-
viteter, som Åben Havn byder på. 
Lige fra morgenstunden lørdag 31. august til sen eftermiddag bliver der masser at se 
på, deltage i, og lære noget af.  
På vandet kan du f.eks. prøve at sejle kajak eller jolle – du kan besøge fiskerikontrol-
lens skib, og høre om deres arbejde for fjordens miljø. Hele dagen vil hjemmeværns-
kutteren holde åben båd, og ved 11-tiden er der opvisning med en af de store nye red-
ningshelikoptere. 
Havnepladsen vil være fyldt med aktiviteter af maritimt tilsnit, f.eks. bagagerumsmar-
ked, demonstration af den sikre Cobb-grill, arbejdende værksteder og udstillinger med 
gode havnetilbud. 
 
FRANSGAARD CUP 
Selve kapsejladsen er som altid et samarbejde mellem Viborg og Virksund sejlklub-
ber, og der er plads til både den erfarne og den nye sejlerbesætning. 
Lidt afhængigt af antal tilmeldinger bliver der tre løb: Et for både med spiler, et for 
både uden spiler – og så cruiser-klassen, der er for både, der ikke har kapsejladslicens 
(målebrev) 
Denne klasse starter et kvarter før de andre, og deltagerne får således rig lejlighed til 
at følge de hurtige både, når de passerer på banen. 
Banen er ca. 23-25 mil lang, og kapsejladsen ventes afsluttet ved 16-tiden – i god tid 
til at nyde aktiviteterne på åben havn, og nette sig inden festmiddagen om aftenen. 
 
DET PRAKTISKE 
Tilmelding til Fransgaard Cup skal ske senest 26. august på mail til: ao@vibkat.dk.  
Prisen pr. båd – incl. tre mands besætning – er sat til 225 kroner.  
Ekstra gaster koster 50 kroner pr. mand. 
I prisen er inkluderet en lækker morgenbuffet i sejlklubben, madpakker med øl/vand 
til alle deltagere og flotte præmier til de bedste. 
Beløbet skal indbetales til Virksund Sejlklub: Reg. nr. 9255, konto: 4380804455 – 
med angivelse af bådens navn og antal deltagere i sejlads og festmiddag. 
Festmiddagen med præmieoverrækkelse og lækker mad koster 198,- kr. pr. mand, 
men så er der også levende jazz-musik. 
 
 



 

 



 

 



 

 

VIBORG SEJLKLUB 
Egevej 9 

7470 Karup 
 

Hjemmeside www.viborgsejlklub.dk 

Næste nr. udkommer til  
SEPTEMBER 2013. 
Deadline for indlæg til dette nr. er  30.  
AUGUST 2013. 
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 Mercruiser                  

 

HONDA                                                     
MARINE 

 

Perkins 

SABRE 

 

LOMBARDINILOMBARDINILOMBARDINILOMBARDINI    

  MarineMarineMarineMarine    

 

� 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 

05/06-2013 Onsdagssejlads start kl. 18.45 Hjarbæk 

06/06-2013 Ungdoms træningssejlads Hjarbæk 

11/06-2013 2,4mR træning kl. 17.00-21.00 Søndersø 

12/06-2013 Onsdagssejlads start kl. 18.45 Hjarbæk 

13/06-2013 Ungdoms træningssejlads Hjarbæk 

18/06-2013 Bestyrelsesmøde kl. 18.00 Hjarbæk 

18/06-2013 2,4mR træning kl. 17.00-21.00 Søndersø 

19/06-2013 Onsdagssejlads start kl. 18.45 Hjarbæk 

20/06-2013 Ungdoms træningssejlads Hjarbæk 

23/06-2013 Skt. Hans aften Hjarbæk 

  Kalenderen for 2013 
frem til næste bladudgi-

velse. 

  

 

Dato
 

Aktivitet Bem. 



 

 

25/06-2013 2,4mR træning kl. 17.00-21.00 Søndersø 

26/06-2013 Onsdagssejlads start kl. 18.45 Hjarbæk 

27/06-2013 Ungdoms træningssejlads Hjarbæk 

29/06-2013 Vandrepokalens Mach Race for 2,4 mR kl. 
09.00 

Søndersø 

JULI   

02/07-2013 2,4mR træning kl. 17.00-21.00 Søndersø 

09/07-2013 2,4mR træning kl. 17.00-21.00 Søndersø 

27/07-2013 Klubhus optaget Hjarbæk 

AUGUST   

06/08-2013 2,4mR træning kl. 17.00-21.00 Søndersø 

07/08-2013 Onsdagssejlads start kl. 18.45 Hjarbæk 

08/08-2013 Ungdoms træningssejlads Hjarbæk 

13/08-2013 2,4mR træning kl. 17.00-21.00 Søndersø 

14/08-2013 Onsdagssejlads start kl. 18.45 Hjarbæk 

15/08-2013 Ungdoms træningssejlads Hjarbæk 

16-18/08-2013 WM i sjægtesejlads Hjarbæk 

20/08-2013 2,4mR træning kl. 17.00-21.00 Søndersø 

21/08-2013 Onsdagssejlads start kl. 18.45 Hjarbæk 

22/08-2013 Ungdoms træningssejlads Hjarbæk 

24/08-2013 Klubhus optaget Hjarbæk 

27/08-2013 2,4mR træning kl. 17.00-21.00 Søndersø 

28/08-2013 Onsdagssejlads start kl. 18.45 Hjarbæk 

29/08-2013 Ungdoms træningssejlads Hjarbæk 

31/08-2013 Fransgård Cup Virksund 

SEPTEMBER   

03/09-2013 2,4mR træning kl. 17.00-21.00 Søndersø 

04/09-2013 Onsdagssejlads start kl. 18.45 Hjarbæk 

05/09-2013 Ungdoms træningssejlads Hjarbæk 

07-08/09-2013 Fællestur Hjarbæk 

10/09-2013 2,4mR træning kl. 17.00-21.00 Søndersø 



 

 

Udvalg E-mail-adresse  Telefon 

Havne/plads   

     Børge List (Formand)  
bmblist@gmail.com 
Udlån af bundslibemaskine.   

23 39 25 06 

     Lars Blach sibal65@jubii.dk 97 93 50 55 

     Niels Brohm turbo.brohm@gmail.com 24 96 82 85 

Kapsejlads   

     Kristian Melgaard  m. fl. melgaard@dj-freelance.dk  35 11 42 43 

     Tina Rømer  m. fl. tina@timedesign.dk 20 26 40 11 

Klubhus   

     Oluf Nørgaard (Formand) 
on@onradio.dk 

Udlån af klubhus 
86 64 24 81 

     Jørgen Kofoed 
lillevif@hotmail.com 

Salg 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   

     Per Vig Lauersen   m. fl. 5xvig@os.dk 24 84 93 86 

Bøjeudvalg   

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

     Børge List bmblist@gmail.com  23 39 25 06 

Web-opdateringer   

Stående udvalg 2013. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vestervangsvej. Farvervej 

86 62 12 66    www.Ap-farver.dk 


