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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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Referat bestyrelsesmøde Viborg Sejlklub   9/4-2019 
 
Sted: Klubhuset 
 
Kl 19:00 
 
Deltagere: 
Peter Blach 
Leif Vang 
Jørgen Kærsgaard 
Ole Moeslund  
Jesper Bak (ref.) 
 
Fraværende: 
Per Vig 
 
Punkter til dagsorden. 
 

1. Referat fra sidste møde. 
2. Sct. Hans. 
3, Søsætning. 
4. Ny bro status.. 
5. Samarbejde med kommunen. 
6.Investeringer i nærmeste fremtid. 
7. Evt. 

 
1. Referat godkendt. 
2. Sct. Hans: Peter har talt med Kaj Lykke ang. samarbejde med bor-

gerforeningen. Der tages en dialog med borgerforeningen med 
henblik på et fælles arrangement, med fælles bål sydvest for stejle-
pladsen, da vi mangler interne ressourcer i sejlklubben til Sct. Hans 
i år. 

3. Søsætning: 27/4 kranen er bestilt og er klar kl. 08:00, Jørgen følger 
op på forplejning. 

4. Ny rødvinsbro status: Der mangler enkelte skruer og montage af for-
tøjningsbeslag. Vi har haft nogle gode arbejdsdage, der har været 
god opbakning og det har været hyggeligt.  
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Der laves en ”indvielse” af rødvinsbroen, i forbindelse med sø-
sætning. 

5. Peter kontakter kommunen ang. det årlige samarbejdsmøde 
vedr. havnen.  

Investeringer i nærmeste fremtid: Der installeres håndtørrer på toilet-
terne her i foråret, Jørgen indkøber. 

6. Leif indkøber nye borde og bænkesæt. 
       7. Per undersøger status på klubbens målerbreve hos DS.   

Bestyrelsesmøde i Viborg Sejlklub 
Torsdag d. 09-05-2019 

Til stede Jørgen, Per, Leif, Peter 

Søsætningen. 
Søsætningen forløb uden problemer og forplejningen i 
klubhuset fungerede godt. 
Det økonomiske løber lige rundt, hvis vi ser bort fra for-
plejningen til kranholdet, så vi overvejer en lille stigning 
til næste år. 
Møde med Viborg Kommune. 
Vi gennemgik vores dagsorden til det kommende møde 
med Viborg Kommune. 
Vedtægter 
Vi gennemgik de vedtagne ændringer fra generalforsam-
lingen, og videresender dem til Ejler, for at blive rettet på 
hjemmesiden. 
Broen ved Søndersø. 
Der er bevilget 56.400 kr. til en personkran fra DGI/DIF. 
Vi takker og får sat noget i værk hurtigt mulig. 
 
Peter Black. 



 

6 

Referat bestyrelsesmøde Viborg Sejlklub   9/8-2019 
 
Sted: Klubhuset 
 
Kl 19:00 
 
Deltagere: 
Peter Blach 
Per Vig 
Leif Vang 
Jørgen Kærsgaard 
Jesper Bak (ref.) 
Ole Moeslund 
 
Fraværende: 
 
Punkter til dagsorden. 
 

 Referat fra sidste møde. 

 Blæser på toiletterne. 

 Naboklager. 

 Autocampere – Antal & betaling. 

 Møde med kommunen. 

 Oprensning af pladser ved sejlklub broen.  

 Træ beskæring. 

 Frihavns ordningen 

 Parkering på VS arealer. 

 Åg til Kran. 

 Havne/Plads udvalg – Pladsfordeling. 

 Evaluering havne fest. 
 Evt. 
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 Ingen kommentarer. 

 Jørgen har indkøbt blæsere, de monteres på fælles arbejdsdag 

torsdag den 15. august. 

 Der afholdes dialogmøde med naboerne, Peter sender to forslag 

til møde datoer til naboerne. 

 Priserne blev diskuteret og reguleres i 2020 

 Referat fra møde med kommunen: se note sidst i dette referat. 

 Per undersøger muligheder, og priser på gravemaskine og con-

tainere mv. 

 Jesper har talt med Dorith på Kongsgaarden, detaljerne er aftalt, 

og vi finder en dato i nærmeste fremtid, hvor vi kan beskære træ-
erne. Per og Jesper koordinerer opgaven. 

 Frihavnsordningen blev drøftet, vi fortsætter med samme praksis 

som hidtil. 

 Parkering på sejlklubbens arealer er til medlemmer, gæster på 

havnen, i klubben, og i øvrigt efter aftale. Der opsættes et skilt 
bag klubhuset, Ole indkøber. 

 Bestyrelsen har konstateret at åget er blevet ødelagt ved forkert 

brug, brug af klubbens materiel er på eget ansvar, og ødelagt 
materiel skal erstattes. 

 Pladsfordelingen blev drøftet. 

 Festen var en succes trods det halv dårlige vejr, der blev dog et 

mindre underskud på kr. 1696.- som dækkes ligeligt af Sjægte-
lauget, Borgerforeningen, og Sejlklubben. Der er ingen tvivl om 
vejret har holdt nogle gæster væk. 

 Index regulering af pladsleje blev diskuteret, fordelingen mellem 

grundbeløb og kvadratmeter pris overvejes på sigt. 
   Anskaffelse af ny mastekran blev drøftet, Peter indhenter tilbud. 
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Referat fra Møde med kommunen: 
  
Sejlklubben: Peter, Jørgen 
Viborg Kommune: Jens Møller, Kim Würtz 
  
Er det muligt at lave sikring af vandstanden, så havnen ikke bliver (tørlagt). 

·      Lukning af slusen ved ud af gående ikke umiddelbart en mulighed     
pga. fiskevandring, natur mm. Sluserne skal være åbne, så meget som 
muligt.  

  
Toiletbygning på havnen, er i meget ringe stand. 

·      Er opmærksom på denne, men der går et par år før der er penge til et 
nyt toilet. Forslag om partnerskab omkring fælles toiletbygning/junior 
klubhus imødekommes. Når/hvis sejlklubben går videre med planerne 
omkring et nyt juniorhus, vil forvaltningen gerne indgå i et samarbejde.  

  
Jeres erfaring, med opgravet materiale fra Hjarbæk havn. Vi har nogle plad-
ser der er behov for at uddybe 

·     Jorden er kørt væk af Viborg Vognmandsforretning til Miljøcenter Lund-
gårdsvej 10, Stoholm – HedeDanmark. 

·      ialt 77,78 ton til 13.87,14 kr. inkl. Moms 
·      Der er udført 4 stk. Jordprøver af eurofins – Indristrivej 1, Aabybro  
·      Vognmanden har udarbejdet en Anmeldelse af jordflytning til Viborg 

Kommune. Sagsbehandler angående jordflytning var Mette Betzer Pe-
dersen,  M: 87 87 56 24, mbp@viborg.dk 

  
Kranen på Havnen er ved at være i en forfatning, der gør at den trænger til 
udskiftning 

·      Kommunen har ingen interesse i at indgå i fornyelsen af kranen på 
havnen, kommunen har dermed heller ingen krav til hvad en evt. ny 
kran skal kunne. 
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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 

·      Kommunens pladslejere skal dog fortsat kunne benytte de kranfaci-
liteter som er til rådighed, på lige fod med sejlklubbens medlemmer 
jf. samarbejdsaftalen. 

  
Udlejning af pladser, i den kommunale del af havnen fortsættes som tidli-
gere jf. samarbejdsaftalen. Samarbejdsaftalen gøres permanent, så den 
ikke skal underskrives hvert år.  
  
Kommunen påtænker at forny Kommunebroen i vinteren 2019/2020. Det 
forventes at der etableres en bro tilsvarende den nye bro, som sejlklubben 
har etableret. Sejlklubben overvejer om de ønsker at byde ind på etable-
ringen af broen. 
  
Sejlrenden ind til havnen er sandet til, så der er lav dybde ved lavvande. 
En uddybning af sejlrenden kan blive relevant indenfor et par år. Pris for 
uddybning undersøges.  
   

Med venlig hilsen 

Jens Møller Vestergård 
Ingeniør 
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Dialogmøde med naboerne til Viborg Sejlklub    22/8 2019 
 
Sted: Klubhuset 
 
Kl 19:30 
 
Deltagere: 
Ole Moeslund 
Per Vig 
Niels Rahbek 
Lone S. Bekker 
Per Villadsen 
Henrik Zacho 
Peter Blach 
Jørgen Kjærsgaard 
Jesper Bak (ref.) 
 
Sejlklubbens naboer har ønsket en dialog omkring anven-
delse af havneområdet. 
 
Niels Rahbek fremlagde naboernes oplevelse af anvendelsen 
hen over sommeren, med hensyn til antal autocampere, og 
støj fra havnen. 
 
Der er et ønske fra naboerne om at autocamperne, skal 
holde sig inden for det afmærkede område. 
 
Et ønske sejlklubbens bestyrelse vil imødekomme ved tyde-
ligere opmærkning/skiltning, og dermed sikre, at autocam-
perne så vidt det er muligt holder sig inden for det op-
mærkede område.  
 
Der er enighed om en ”skilte løsning” med en tydelig 
oversigtstegning, kombineret med en beskrivelse. 
 
Skiltning bør være opsat på ”miljøskuret” og ved pladser-
ne, samt på betalingskuverterne. 
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Viborg sejlklub vil aktivt arbejde for at overholde den-
ne aftale. 
 
På Viborg sejlklubs vegne. 
 
Peter Blach Ole Moeslund Jørgen Kærsgaard 
 
Per Vig Leif Vang Jesper Bak 
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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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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. 

Mastehuset. 
Da der nok allerede nu er nogle der begynder at afrigge deres både, og tager masten 
af, skal vi henstille, at man får ryddet op, i mastehuset, og på reolerne på siden af hu-
set, så man kan få lagt masterne på plads. 
 
Vi havde en arbejdsaften, hvor vi fik samlet de nye bord-bænkesæt og ryddet op bag 
klubhuset, men der henligger stadig en del materiel, som vi ikke kender ejermanden 
til, vi vil derfor henstille til, at man lige får styr på det, og evt. får det mærket, så det 
ikke ryger ud. 
 
Med venlig hilsen. 
 
Havne/ pladsudvalget. 

Bladstof. 
 

Som ikke nåede 
med i dette blad kan 

senere udsendes 
som ”Nyheds-mail” 
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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 julefrokosten. 
Vi skulle jo nødig aflyse et arrangement eller en fest – og som festar-
rangør spiser du jo gratis med. 

Stativer på plads. 
 

 Stativerne sættes på plads lørdag den 19 – 10 kl. 13,00. 
 
 Vi vil igen håbe på velvilje fra Per Vig og Per Ravn om de vil assistere med de-
res maskiner. 
 
Vi vil gøre opmærksom på, at det ikke er et sejlklubanliggende at sørge for hånd-
tering af stativerne, men den enkelte bådejers, så mød op, eller send en stedfortræ-
der. 
 
Sørg endvidere for at stativerne er i forsvarlig stand, og evt. spindler er velsmurte, 
båden skal som udgangspunkt sænkes i stativet, så den hviler på kølen først, hvor-
efter man justerer sidestøtterne. 
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  Kalenderen for 2019-
2020 frem til næste 

bladudgivelse. 

  

Dato
 Aktivitet Bem. 

OKTOBER   
  

03/10-2019 Ungdomstræningssejlads kl. 17.30 
Hjarbæk 

19/10-2019 Stativ opsætning kl. 13.00 
Hjarbæk 

19/10-2019 Afriggerfest (Klubhus optaget) 
Hjarbæk 

20/10-2019 Klubhus optaget til medlemmer 
Hjarbæk 

26/10-2019 Bådoptagning kl. 08.00 (Klubhus optaget) 
Hjarbæk 

26/10-2019 Svømning kl. 10-11 
Søndre skole 

27/10-2019 Klubhus optaget til medlemmer. 
Hjarbæk 

NOVEMBER   
  

02/11-2019 Svømning kl. 10-11 
Søndre skole 

02-03/11-2019 Klubhus optaget til medlemmer 
Hjarbæk 

09/11-2019 Svømning kl. 10-11 
Søndre skole 

16/11-2019 Svømning kl. 10-11 
Søndre skole 

23/11-2019 Svømning kl. 10-11 
Søndre skole 
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30/11-2019 Svømning kl. 10-11 Søndre skole 

DECEMBER     

07/12-2019 Svømning kl. 10-11 Søndre skole 

14/12-2019 Svømning kl. 10-11 Søndre skole 

XX/12-2019 Julefrokost (Klubhus optaget) Hjarbæk 

21/12-2019 Ingen svømning   

28/12-2019 Ingen svømning   

2020     

JANUAR     

04/01-2020 Svømning kl. 10-11 Søndre skole 

11/01-2020 Svømning kl. 10-11 Søndre skole 

18/01-2020 Svømning kl. 10-11 Søndre skole 

25/01-2020 Svømning kl. 10-11 Søndre skole 

FEBRUAR     

01/02-2020 Svømning kl. 10-11 Søndre skole 

08/02-2020 Ingen Svømning   

XX-02-2020 Gule Ærter Hjarbæk 

15/02-2020 Ingen svømning   

22/02-2020 Svømning kl. 10-11 Søndre skole 

25-02-2020 VS Generalforsamling Hjarbæk 

29-02-2020 Svømning kl. 10-11 Søndre skole 
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Svømning. 
 

Sæson 2019/2020. 
Svømme sæsonen starter  Lørdag  26/10.  
kl. 10. til 11. i Søndre skole svømmehal. 

 og sidste gang 28/3  2020. 
Der er ikke svømning 21/12-19, 28/12-19,  

8/2-20 og 15/2-20. 
 Vi deler timen  med Viborg roklub/

kajakklub. 
Livredder er Anders Fill Eskildsen. 

Klubmedlemmer og pårørende er velkom-
men. 

 
Evt henvendelser til 

 JanFig tlf.: 40171582  Email: 
fig36d@gmail.com 

 
Viborg sejlklub. 



 

19 



 

20 

Referat bestyrelsesmøde Viborg Sejlklub   5/9-2019 
 
Sted: Klubhuset 
 
Kl 19:00 
 
Deltagere: 
Peter Blach 
Per Vig 
Leif Vang 
Jesper Bak (ref.) 
Ole Moeslund 
 
Fraværende: 
Jørgen Kærsgaard 
 
Punkter til dagsorden. 
 

 Referat fra sidste møde. 

 Orientering om møde med miljø udvalget Viborg 
kommune. 

 Vedtægter i Viborg Sejlklub 

 Tilbud fra DK cranes. 

 Evt. 
 

 Ingen kommentarer. 

 Peter orienterede om møde med miljøudvalget fra Viborg kom-

mune. 

 Vi var blevet bedt om at komme med kommentarer til hvordan  
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          kommunen forvalter området omkring Hjarbæk Fjord, med hen        
       syn til slusen, vandkvaliteten, havn og sejlrende, samt det gene
        relle samarbejde. 

 Bestyrelsens holdning er at vedtægterne skal efterses, eventuelt 

revideres inden for de næste par år. 

 Tilbud på ny mastekran blev gennemgået, endelig beslutning 

ang. mastekran drøftes på senere bestyrelses møde. 

 Intet. 

Den gamle kran. 
 

Som formodentlig skal udskiftes. 



 

22 

Den nye mastekran. 
 

Som formodentlig indkøbes til erstatning for den 
gamle kran. 
Nederst th. ses fjernbetjeningen til den nye kran. 
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2,4 mR broen ved VCR. 
 

Så blev det den 1. august, hvor vi måtte begynde at bygge på broen til 2.4 
mR. afd., tilladelse fra kommune miljø afd.  gælder fra 1. august til 1. 
marts. Kommune har givet sig selv lov til at starte før, så allerede i april var 
pælene rammet, sådan lidt ind og ud men der var ikke rigtig forståelse for at 
pæle godt må stå på linen, når brodækket vil skjule det. 
Vi har været 3. til 4. mand hver tirsdag aften og en enkelt søndag, så bygge-
riet skrider planmæssig fremad, som man kan se på billederne. 
Når vi arbejder på broen, får vi positiv tilkendegivelse fra folk der er på tur 
der nede, og en enkelt har også meldt sig ind i klubben. 
 

2.4mR. udvalget. 
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”Der er noget særligt over onsdage” 
Citatet stammer fra Viborg Sejlklubs 50 års jubilæumshæfte i 1991, hvor jeg 
indledte min artikel i skriftet med ovenstående citat. 
Der er stadig noget særligt over onsdage, men aktiviteterne i klubben er gået 
noget tilbage. Jeg stod også dengang for kapsejladserne. Vi sejlede med LYS 
et svensk system, hvor hver enkelt båd havde et mål, som så blev ganget med 
den tid, som båden havde brugt til at gennemsejle banen. Vindertiden blev ud-
regnet på noget så avanceret som en lommeregner – senere på en Commendore 
64. Helt fantastisk. 
Der var op til 25-28 både med og fælles start, som på et lænseben til Skals-
mærket medførte en del ståhej ved dette mærke - om hvem der nu havde retten 
til vejen. 
Bagefter fælles hygge og snak om hvordan ” turen” var forløbet. 
Det har ændret sig meget ikke mindst antallet af både, men på en god aften 
hvor 12 – 15 medlemmer har haft en god sejlads på fjorden, så er stemningen 
den samme. 
Det er sådanne aftener, der gør, at jeg har påtaget mig opgaven med at stå for 
sejladserne i Viborg Sejlklub. 
Meget kunne ønskes anderledes – men vilkårene er ikke længere de samme 
noget steds i Limfjorden. 
Sejles skal der. 
Jørgen 
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Internet på havnen har ikke længere en adgangskode, 
man lokker blot på WIFI nettet Viborg Sejlklub. 

Terminerne for klubblad udgivelse bliver 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, søsætning, sæsonen 
for de forskellige afdelinger, kalender, Sundstrup slusens 
åbningstider og forårsfest. Sundstrup slusens åbningsti-
der og forårsfest vil evt. blive som nyhedsbrev, hvis 
aktiviteten ikke er kendt til april nummeret. 
Oktober: Referater, bådoptagning, kalender og afrigger-
fest. 
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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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Vinterplan 2019/ 2020. 
 

Tiden nærmer sig, hvor vi skal have vinterplanen på plads, vi vil der-
for gerne vide om der er større forandringer til de både der har stået 
på pladsen de tidligere år. 
 
Er der nye der ønsker plads? 
Er der nogle der ikke ønsker plads i år? 
Er der nogle der allerede nu ved at de ikke skal have deres båd i van-
det til næste år, vil vi gerne have en tilkendegivelse så snart som mu-
lig. 
 
Der vil senere komme en udmelding i det nye klubblad og på hjem-
mesiden ang. stativer på plads samt optagningen. 
Vi regner med at vi kan klare optagningen på en dag lige som sidste 
år det vil ske 26-10. kl. ca. 08,00 
 
Med venlig hilsen. 
Havne/pladsudvalget 
Børge List 23 39 25 06 
bmblist@gmail.com 
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Bådoptagning. 
 
Optagning forventes at starte lørdag den 26-10-kl.8,00 
For at vi skal kunne nå at tage alle både op på en dag, er det vigtigt at bådejeren er til 
stede, og har stativet og opklodsningen i orden. 
Der forventes ikke de store ændringer for placering i forhold til tidligere år, dog kan 
mindre ændringer forekomme af hensyn til kranens arbejde. 
 
Der vil som sædvanlig være faste hjælpere, men det forventes at andre også kan være 
behjælpelig skulle det være nødvendig. 
Optagning sker som sædvanlig i modsat rækkefølge som søsætningen. 

 
Sikkerhed. 

 Det er ikke tilladt for udenforstående at opholde sig inden for kranens arbejds-
område, det skal vi alle være opmærksomme på ikke sker. 
 Med venlig hilsen. 
Havne/pladsudvalget 

Forplejning til bådoptagning. 
 

Lørdag den 26. Oktober. 
 Fra kl. 09.00. 

Sælges morgenkaffe og rundstykker som sædvan-
lig. 

Pris 30 kr.  
Frokost efter stander nedtagning.  

Sild. 
 Lun leverpostej m. bacon. 

 Tarteletter m. høns i asparges. 
 brød og smør. 

Pris 50 kr.   
Eftermiddag. 

Gratis kaffe, the og kage. 
”Forplejningsudvalget.” 
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Fornavn Efternavn Adresse  Post Bynavn 

Arne Færch Mikkelsen ? ? ? 

Villy Mørup Vestergade 11 8800 Viborg 

Thomas Frank Sct Leonis stræde 1 8800 Viborg 

Peter Vadstrup Søndervangs Alle 52b 2500 Valby 

Frants Falck Damborg Hjarbækvej 21 8831 Løgstrup 

Lone Stoffer Bekker 
Strandvejen 10, Hjar-
bæk 

8831 Løgstrup 

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 

 

Næste nr. udkommer til  
FEBRUAR 2020 

Deadline for indlæg til dette nr. er  
30.  Januar 2020. 
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Udvalg E-mail-adresse  Telefon 

Havne/plads   

Børge List  (Formand) 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 Udvalgsmedlem 
on@onradio.dk 86 64 20 10 

Jørgen Kofoed 
Udvalgsmedlem 
Salg af klubnøgler. 
lillevif@hotmail.com 

86 64 21 51 
 
 

Kurt Herløv 
Udvalgsmedlem 
Udlejning af klubhus 
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 


