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Viborg Sejlklubs bestyrelse 2009.
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@mail.tele.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@3mail.dk

Sekretær

2,4 mR-udvalg/Bladudvalg

Walther Thomsen
Klokkelyngen 5
8800 Viborg

Tlf. 86 67 45 13
wath@eucmidt.dk

Bestyrelsesmedlem

Havne-/pladsudvalg

Frank Rømer Madsen
Bavnevej 10
8831 Hjarbæk

Tlf. 86 64 22 35
frank@danmatic.dk

Bestyrelsesmedlem

Klubhusudvalg

Per Bach
Strandvejen 3
8831 Hjarbæk

Tlf. 56 64 50 00
Mob. 40 68 57 77
Per.bach@ppg.com

Bestyrelsessuppleant
Jens Dyrbye
Videbechs Alle 85
8800 Viborg

Tlf. 86 63 85 59
Mob. 50 92 61 82
jensdyrbye@mail.dk

Søsætning 2009.
Søsætningen 2009 foregik fuldstændig som planlagt og uden problemer, trods den
lave vandstand i havnen. Man havde prøvet fra sejlklubbens side at få lukket mere
vand ind i fjorden pga. af søsætning via slusevagten, denne havde dog ikke forståelse
for, der var søsætning i Hjarbæk. Det gik alligevel som billederne i bladet viser. Alle
billeder kan ses på hjemmesiden.
Ejler

Sammendrag fra bestyrelsesmødet den 14. april 2009 i Hjarbæk
Afbud: Ingen
Pkt. 1: Godkendelse af referatet fra sidste møde.
Pkt. 2: Aktuelle sager
Nyt omkring Miriams byggeprojekt:
Arealet foran klubhuset er nu reetableret på tilfredsstillende vis, og der er sået græs. Sejlklubben må senere lave en kørevej med knust asfalt eller beton ned midt i arealet.
Renoveringen af Hjarbæk Havn:
Peter underskrev ansøgningen til Kystdirektoratet – ansøgningen er fremsendt til Kystdirektoratet den 15. april med de nødvendige bilag – alle har modtaget kopi af forsendelsen.
Sekretæren orienterer Ivan Jakobsen herom.
Kapsejladsudvalget – Erling orienterede kort om mødet med onsdagssejlerne.
2,4 mR-afdelingen – Sekretæren orienterede om den forestående reparation af motorværnet på kranen ved Paraplegien – vi er desværre ikke forsikret mod den type hærværk.
Arbejdet er igangsat (og afsluttet).
Ventelisteproblematikken:
Det blev drøftet en model, hvor kassereren fremover udsender girokort til de personer,
som p.t. findes på ventelisterne – Seneste betalingsfrist bliver 20. januar. Personer som
ikke har betalt til denne dato bliver herefter slettet fra ventelisterne.
Udvalget samles herefter for at lave den nye havneplan for såvel sejlklubbens del som
den kommunale del. Det er udvalget, som har den nødvendige kompetence hertil – ikke
enkeltpersoner.
Kort drøftelse om Skt. Hans forinden mødet med Borgerforeningens bestyrelse:
Sejlklubben planlægger med en god grillgris til dette års Skt. Hans. Sekretæren har i dag
talt med Åge F og Niels betjent om det forestående grillprojekt.
Der var enighed om at afholde fælles Skt. Hans bål med Borgerforeningen.
Mødet med Borgerforeningen:
Erling H gav en redegørelse for Sejlklubbens planer for den kommende havnerenovering, herunder også hvorfor klubben ikke kunne tilgodese forslaget fra en gruppe sejlere i
den kommunale del. Der var forståelse herfor fra Borgerforeningen, som også ser frem til
et nyt rundt molehoved på sejlklubbens del.
Mht. planerne for en kommende småbåde- og jollehavn er der endnu ingen løsning. Placeringen kunne blive neden for Roklubbens gamle bådehus eller mod stranden, hvor
kommunen ejer jorden.

Mht. Skt. Hans afholder Borgerforeningen sit sædvanlige arrangement med pølser og
øl på Stejlepladsen.
Sejlklubben holder sit arrangement med grillgris for medlemmerne ved klubhuset.
Kl. 21.00 tændes det fælles bål ved Sejlklubben, hvor alle er velkomne. Frank, Per
m.fl. fra Borgerforeningen sørger for træ til bålet søndag den 21/6 kl. 13.00.
Borgerforeningen sørger for båltaler, sange, heks og heksehyl.
Frida og Kirsten havde sørget for et meget fint tilbehør til kaffebordet med hjemmesmurte pølse-madder og en Brovst-lignende bradepandekage efter pund til pund princippet (Per spiste 5 stykker) – tak til Frida og Kirsten.
Næste bestyrelsesmøde:
•

Tirsdag den 19. maj 2009 kl. 19.30 i klubhuset

•

Sommermødet den 9. juni 2009 afholdes hos Erling og Lene på Svanevej 69 kl. 18.00.
HUSK regntøj i tilfælde af, at Lene og Erling ikke helt har styr på vejrguderne.

WT – 15.04.2009
Sammendrag fra bestyrelsesmødet den 19. maj 2009 i Hjarbæk
Afbud: Frank R
Pkt. 1: Godkendelse af referatet fra sidste møde.
Pkt. 2: Nyt fra formanden
Bådoptagningen forløb fint – tak til Havne-/Pladsudvalgets medlemmer herfor. Med
vinterens og forårets arrangementer er der samlet set tale om et pænt lille resultat.
Skt. Hans:
•
•
•
•
•
•
•
•

Peter taler med Åge om indkøb af gris.
Henrik Z laver opslag til døren i klubhuset og til Ejler (bladet).
Per B sørger for indkøb af tørt løvtræ (bøg) – 2 rm. og vin.
Per B, Frank R m.fl. sørger for tilbehøret til grillgrisen.
Bestyrelsen bidrager mht. borddækning m.v.
Børge L sørger for indkøb af flaskeøl og nogle vand..
Frank R, Per B m.fl. sørger for lidt mere træ til bålet (21/6 kl. 13.00) –
bålet må ikke blive for stort.
Borgerforeningen sørger for båltaler, sange, heks og heksehyl.

Bestyrelsens opgaver i efteråret:
•
•
•
•

Drøftelse af ventelistehåndteringen og organiseringen.
Drøftelse af overenskomsten med Viborg Kommune, herunder de økonomiske forhold for Sejlklubben m.v.
Bådoptagningen den 24.10.2009.
Organisering af klubarbejdet ifm. renoveringsprojektet fra knækket og ud.

Pkt. 3: - Bordet rundt
Per B – Klubhusudvalget
Per gav en orientering omkring det fremtidige vedligehold af Strandvejen – Viborg
Kommune har sagt nej til at løse denne opgave fremover. Borgerforeningen har nedsat
en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til løsning af vejproblemet (bliver brugerbetalt fremover). Per orienterer løbende bestyrelsen om arbejdet hermed.
Per orienterede til slut om et forsøg med en ny type bundmaling, hvor Sejlklubbens ene
jolle er med i forsøget.
Erling H – Kapsejladsudvalget
Mht. havnerenoveringen afventer Sejlklubben Kystdirektoratet tilbagemelding på ansøgningen (fremsendt 15/4 - sagsbehandlingstid 9 uger). Der er planlagt et bestyrelsesmøde
den 30. juni, hvor Kystdirektoratets svarfrist er udløbet.
Kassereren – Orla orienterede om klubbens økonomiske situation, som er tilfredsstillende – der er nu udsendt rykkere til de få manglende betalere.
Renoveringen af kranen ved 2,4 mR-afdelingen blev dyrere end forventet – forklaringen
herpå er, at der er tale om et helt nyt Motorværn med indhold.
Henrik Z – Juniorafdelingen
Sæsonen er nu i gang med ca. 15 juniorsejlere – det betyder, at der kun er et par joller i
overskud. Virksund orienteres om situationen vedr. evt. udlån af joller til Virksund.
2,4 mR-afdelingen – Standeren er på plads på bådehuset – alt er klart og der sejles igen
på Søndersø. P.t. er der to patienter (erfarne sejlere) fra Paraplegien, der sejler samt medlemmer af Sejlklubben.
Næste bestyrelsesmøde:
•

Sommermødet den 9. juni 2009 afholdes hos Erling og Lene på Svanevej
69 kl. 18.00

•

Bestyrelsesmøde den 30. juni 2009 i klubhuset 19.30 – Drøftelse af Kystdirektoratets tilbagemelding.

WT – 20.05.2009

Onsdags kapsejlads.
Onsdag 13. maj kl. 18.45 gik starten på dette års kapsejladser for kølbåde.
Det var en lidt usædvanlig start, for der var hverken fem-minutters skud, tidtagning,
dommerbåd eller bane.
Som det er kendt nedlagde kapsejladsudvalget sig selv, så vi var nogle stykker, der gik
sammen om at lave en anden type sejlads – styret af sejlerne selv.
Den første sejladsaften blev en stor succes med 15 ud af 19 tilmeldte både samlet til
skippermøde. De fire sidste havde gode undskyldninger for ikke at komme, men de
får jo chancen de næste mange onsdage.
Sejladsen er organiseret som en handicap-sejlads, eller harestart, som den også kaldes.
Det betyder, at man på forhånd ud fra bådenes DH-mål regner ud, hvor mange sekunder de enkelte både skal give hinanden, og de starter så i rækkefølge – den i princippet
langsomste båd først, og de andre både derefter.
Starten går kl. 18.45 for første båd, og den sidste er så sendt afsted knap 23 minutter
senere.
Banen er aftalt til at følge farvandsafmærkningen fra havnen, forbi Lynderup Hage til
Strandet Hovedgård-bøjen, der er topmærke om styrbord.
Men da Viborg kommune endnu ikke har leveret de rigtige sømærker havde Knud
Bloch sejlet kapsejladsbøjer ud – vi havde ikke nok, så den sidste blev til en blå
vanddunk hjemme fra haven – lidt svær at se, men det gik.
Hver båd har ansvar for at starte til sin egen tid. 1. båd i mål bliver ved målstregen og
tager de andre ind. 2. båd i mål går i havn og laver kaffe. Sidste båd får kold kaffe :-))
Det gik fint den første aften – og med 19 tilmeldte både er der rigtigt mange “nye”
sejlere med. Det er sjovt og afslappende at sejle distancesejlads på denne måde – og så
lærer man sin båd og de andre i havnen bedre at kende.
Der er plads til flere, da man kan trække de tre dårligste sejladser fra. Man skal blot
sende en mail til Kristian Melgaard, melgaard@dj-freelance.dk med bådens navn,
sejlnummer, skippers navn, gerne DH-mål og om man sejler med eller uden spiler.
Med sejler hilsen
Kristian Melgaard
Mandetur 2009.
Mandeturen 2009 foregår fra 8 – 13. september. Invitationen forelå ikke ved redaktionens deadline, men vil senere blive lagt på hjemmesiden under ”Kalender”.

Beretning om: Skatten, der blev fundet med lommekniv!
Søndag den 3/7-1983 drog to sejlerfamilier (tre generationer) – på skattejagt… fra Viby
ved Århus. Det var Lisbet og Jørgen Kofoed med børnene Ulla og Henrik 9. og 12. år. Vi
er folkebådssejlere fra Viborg Sejlklub, bosat i Løgstrup ved Hjarbæk. Desuden Lisbets
forældre Esther og Ove Kofoed, som har Danabåden Viffert af Århus. Lisbet og Jørgen
havde ivrigt fulgt ”Sejl & Motor’s” skattekort og opdaget, at det gæliske ord kuglen (the
ball) – selvfølgelig var Ballen! Da guldfeberen havde angrebet samtlige familiemedlemmer, tog alle med sydover og investerede i en kostbar færgetur til Sælvig fra Hou. Med
taxi nåede vi ballen havn, fuldt bevæbnet med dolk, en spade, en greb, folkebådens Silvakompas til pejling og fotoapparat.
Skattejagten kunne begynde! Lisbet afskridtede med assistance af Ulla de ca. 3.000
skridt, målt fra det store anker på havnen. Afstanden var i forvejen omhyggeligt blevet
udmålt hjemme på Kattegats søkortet. Med sved på panden nåede vi præcis stenene og
høfden på fotoet i ”Sejl & Motor” nr. 7. Flere skattejægere havde rodet der. Efter vilde
diskussioner grundet manglende kartoffelmarker og manglende udsigt til den på kortet
indtegnede mølle (for pejlinger) – endsige tegn fra Sam Siland, endte noget længere
nordpå medbringende greb og spade – medens andre gravede med hænderne ved alle
stenene ved ”det yderste spor”.
Far Ove gravede med sit kære universalværktøj lommekniven, og fandt kl. 15.20 pludselig noget! Den mystiske genstand lå ca. 30. cm. nede ved to sten og viste sig at være en
plastrulle, hvori fandtes en rulle vaskeskind omviklet med læderstrimmel. Ove og Jørgen, der sad og gravede 2. m. derfra – de heldige kumpaner – trykkede nu tommelfingre
på ikke at røbe fundet for os andre! – før vi var nået over til Hou. De magtede at spille
komedien. – I Hou – efter vilde diskussioner om Sam Silans ”spor” over hele færgefarten
– lod de ”bomben” springe! Vilde jubel hyl og hurraråb fulgte .. vor 75-årige far var dagens mand i skysovs, vinder af kr. 10.000.
Lisbet

Viborg Sejlklub & Virksund Sejlklub

Fransgaard Cup 2009

Viborg Sejlklub og Virksund Sejlklub inviterer med stor fornøjelse til Fransgaard Cup
2009 – årets lokale dyst i kapsejlads.
Denne publikumsvenlige kapsejlads foregår i Lovns Bredning lørdag den 29. august.

Kom og vær med! Der er flotte præmier til vinderne af kapsejladsen.

Program:
0800-0900
0900

1800

Morgenmad
Skippermøde
Sejladsbestemmelser og deltagerliste med startrækkefølge,
starttidspunkt, og endelig bane oplyses på skippermødet.

Præmieoverrækkelse direkte efter afslutning af kapsejladsen.

1800

Festmiddag
Deltagelse i festmiddagen koster 150,- kr. pr. person.

Præmier:
Mange flotte præmier.
Sejladsbestemmelser:
Der sejles efter DS & ISAF´s regler.
Deltagelse:
Det koster 150 kr. pr. båd at deltage i kapsejladsen.
Morgenmad samt madpakker er inkluderet i tilmeldingsbeløbet.
Sidste frist for tilmelding er mandag d. 24. august 2009.
Tilmelding:
Pr. mail til jw@thygesen.dk eller pr. telefon 20 90 75 99.
Deltagergebyr samt betaling for festmiddag bedes indbetalt ved tilmelding
på konto nr: 8504 2740504617

( 40 28 81 35
mail@shbm.dk

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

Autoriseret
forhandler af:

Mercury
Mercruiser

 40 28 81 35
mail@shbm.dk

HONDA

MARINE
 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

Perkins

SABRE
LOMBARDINI
Marine

QUICKSILVER
gummibåde

Følg med på Viborg Sejlklubs hjemmeside www.viborgsejlklub.dk . Den er konstant
opdateret, her får du nyhederne først.
Bladet kan læses i fuld farveformat under ”Klubblad”.
Under ”Kalender” kan man se aktiviteter og hvornår klubhuset er optaget.
Nye knapper på velkomstsiden som giver direkte adgang til indmeldelsesblanket for
medlemskab af Viborg Sejlklub, venteliste for bådplads i Viborg Sejlklub og venteliste
for bådplads i den kommunale del af havnen.

En Saltholmstur – og en fornærmet middagsgæst…
Solen glimtede på Øresunds små bølger den søndag formiddag, da Vuska og jeg stævnede ud fra Svanemøllen. For første gang med kurs på Saltholm. Jeg skulle møde bekendte der, som ville komme fra Sundby i en hvid kragejolle.
I dagene forinden var håndbogen ”Til søs” blevet grundigt studeret, for Saltholm er en
mærkelig ø, næsten lige så lang som Amager, men beliggende ret så uindtagelig fra
søsiden, omgivet som den er med en bred flak af fladvand og sten. Den er utilgængelig for større tursejlbåde, men ikke for mindre motorbåde, kølbåde og joller. Vi skulle
mødes ved Barakkebroen på øens nordvest side.
Vinden var ideel til at anløbe. To båker skal holdes pinligt overet! Jeg sad og var noget spændt ved tanken om dette anløb, da alle bekymringer brat forduftede, for her
ved de gule bøjer ramte en ulidelig stank mig fra byens kloak. Det væltede gult op! I
den lette nordenvind varede det længe, inden jeg slap forbi svineriet.
Resten af turen gik strålende. Båkerne førte trygt Vuska ind til den fredelige idyl. En
hvid kragejolle sås allerede derinde, det var mine venner. Snart gled sejlet ned, og jeg
lå i et varmt smørhul i læ, og frokosten blev nydt.
Charlotte og broderen Niels P. fortalte, at den gamle tjærepram, der lå vrag på stranden lige ved, havde tjent til at færge kvæg over til Amager med. Vi gik en tur på den
flade grønne ø, hvor gæssene gik og blev fede. Et kik ind i en hus ruin åbenbarede, at
kun et hyldebær træ beboede dets indre nu. Luften var ren og fyldt med eng floraens
dufte, og kun vibe- og mågeskrig hørtes. Der er ikke strand, kun fugtige græs enge
med stargræs og kæruld med hvide duske.
Pludselig opdagede jeg, at klokken var blevet mange. Jeg havde været så letsindig, at
have inviteret en bekendt til middag kl. 18 i København.
For storsejl alene gik det rask ud igen fra Saltholm, agten for tværs og med øjne i nakken, for båkerne skulle hele tiden danne et timeglas sammen. Brune tang tråde og sten
var ubehageligt nær, men der skulle være et par meter vand i renden, og vi stak kun
70. cm. Vel ude løb jeg i vindøjet og satte fok, men da faldet blev brækket over klampen anden gang, sprang det med et smæld! Heldigvis havde jeg lært i sejlerskolen
altid at stå med ryggen mod stævnen – derfor blev jeg indenbords! Hjemturen kunne
herefter kun ske for storsejl alene, for motor var ikke en almindelig forekomst for små
både dengang. Uheldigvis løjede vinden selvfølgelig tilmed af, så det var med dårlig
samvittighed, jeg anløb København – længe efter den aftalte tid. – Der sad et kort på
døren, fra en fornærmet gæst.
Lisbet

Kalenderen for 2009
Aktivitet

Bem.

Dato
10/06-2009

Onsdagssejlads

Hjarbæk

15/06-2009

Klubhus optaget aften

Hjarbæk

17/06-2009

Onsdagssejlads

Hjarbæk

23/06-2009

Skt. Hans aften

Hjarbæk

24/06-2009

Onsdagssejlads

Hjarbæk

05/08-2009

Onsdagssejlads

Hjarbæk

12/08-2009

Onsdagssejlads

Hjarbæk

14-16/08-2009 VM i Sjægtesejlads

Hjarbæk

19/08-2009

Onsdagssejlads

Hjarbæk

26/08-2009

Onsdagssejlads

Hjarbæk

29/8-2009

Fransgaard Cup

Virksund

31/08-2009

Deadline for bladindlæg

02/09-2009

Onsdagssejlads

Hjarbæk

09-13/9-2009

Mandetur

Virksund

17/10-2009

Afriggerfest

Hjarbæk

24/10-2009

Bådoptagning

Hjarbæk

26//11-2009

Deadline for bladindlæg

12/12-2009

Julefrokost

Næste nr. udkommer
SEPTEMBER 2009.
Deadline for indlæg til dette
nr. er 31. AUGUST 2009.

Hjarbæk

Stående udvalg i Viborg Sejlklub 2009
Udvalg

E-mail-adresse

Telefon

Havne/plads
Søren Kristian Schmidt (Formand) lykkebo@get2net.dk

86 60 15 48
23 23 08 27

Kurt Grønkjær

vib@vib.dk

86 61 02 01

Børge List

b.list@mail.dk

86 68 63 27
23 39 25 06

Niels S. Søndergaard

viborgkarate@yahoo.dk

86 62 39 34

Knud Søndergaard (Kommunal)

knud.soendergaard@privat.dk

86 64 22 12

Leif Tipsmark (Sjægtelauget)

leif@tipsmark.dk

86 64 37 37

knudbloch@hotmail.dk

86 62 72 02

on@onradio.dk

86 64 24 81

Kapsejlads
Knud Bloch (Formand)

Klubhus

Oluf Nørgaard (Formand)
Jørgen Kofoed
2,4mR
Per Bandsholm

86 64 21 51
per@bandsholm.dk

40 86 37 90

Klubblad
Ejler Rechnagel (Formand)

e.rechnagel@get2net.dk

Bjarne Kristensen

bjarne.kristensen@live.dk

86 62 43 93
22 25 95 73
40 47 05 15

elly-arne@privat.dk

23 44 27 50

henrik@zacho.net

86 64 34 56

Harry Vig Lauersen

bvl41@pc.dk

86 62 37 81

Børge List

b.list@mail.dk

86 68 63 27

Festudvalgs koordinator
Elly Thomassen
Juniorudvalg
Henrik Zacho
Bøjeudvalg

Vestervangsvej. Farvervej
86 62 12 66 www.Ap-farver.dk

