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Bestyrelse i 2012.
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@energimail.dk

Næstformand

Kapsejladsudvalg

Erling Hansen
Strandvejen 12
8831 Hjarbæk

Tlf. 86 61 44 03
Mob. 21 77 59 01
erlhansen@deloitte.dk

Kasserer
Orla V. Christensen
Egevej 9
7470 Karup

Tlf. 97 10 05 50
Mob. 26 16 05 50
egevej9@gmail.com

Sekretær

Bladudvalg

Frank Rømer Madsen
Bavnevej 10
8831 Hjarbæk

Tlf. 86 64 22 35
frank@danmatic.dk

Bestyrelsesmedlem

Havne-/pladsudvalg og 2,4 mRudvalg

Leif Vang Larsen
Stenbjergkvarteret 17
7400 Herning

Tlf. 21 44 71 42
leif-vang@jubii.dk

Bestyrelsesmedlem

Klubhusudvalg

Max Wolf
Nørrevænget 22
Fjelstervang 6933 Kibæk

Tlf. 40 74 90 98
gurli-max-wolf@io.dk

Bestyrelsessuppleant
Jørgen Kærsgaard
Mosevænget 19
8800 Viborg

Tlf. 87 25 42 95
Mob.: 30 95 50 41
jkaersgaard@hotmail.com
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Bladets redaktion
Bladudvalget:
Ejler Rechnagel
Bjarne Kristensen

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

side 2
side 3
side 4
side 5-7
side 7
side 9
side 10-11
side 14-15
side 16
side 18
side 19
side 20-21
side 21
side 22
side 23

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

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

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

Få ledige pladser
Der er kun to ledige pladser på Viborg sejlklubs kursus til Duelighedsbevis for lystsejlere.
21. november holdt vi introduktionsmøde, og der mødte 18 sejlere op – 18, der gerne vil
lære mere om at håndtere kompas, søkort og andre væsentlige ting ombord.
Så der er kun to ledige pladser.
Kurset er et ”must” for alle, der ønsker at færdes trygt og sikkert på danske farvande, leje
sejlbåde i udlandet – og en forudsætning for, at du siden kan erhverve kanalkort til de
europæiske kanaler.
Har du duelighedsbeviset skal du ikke have det særlige speedbådskørekort.
Har du speedbådskørekort skal du ikke op til praktisk prøve for at få Duelighedsbeviset.
Undervisningen foregår i Viborg Sejlklubs lokaler og forestås af Kristian Melgaard og
Kurt Herløv.
Tilmelding: Send straks en mail til Kristian Melgaard på melgaard@dj-freelance.dk
vhj mel-

Autoriseret
forhandler af:

Mercury
 40 28 81 35

Mercruiser

HONDA
 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

MARINE

Perkins

SABRE
LOMBARDINI
Marine

GENERALFORSAMLING.
Bliver afviklet tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.30
HUSK at såfremt man har forslag man ønsker behandlet på generalforsamling, skal disse
fremsendes til bestyrelsen senest den 15. januar 2013.

Referat.
Bestyrelsesmøde tirsdag den 2. oktober 2012
Afbud: Ingen
Nyt fra formanden.
Bådoptagningen: Der er bestilt kran. Kranen er klar den 26. oktober kl. 12.00
Åge griller pølser fredag, ellers er der arrangeret kaffe og mad som sædvane.
Der skal holdes møde med Havn-P lads udvalget vedr. nye pæle og deres placering.
Bestyrelsen går videre til HP udvalget med oplægget fra sidste bestyrelsesmøde.
Vi foreslår mødet med HP den 13. november kl. 19.30.
Frank sørger for kopier af tegninger til HP udvalget.
Klubhusudvalget.
Max spurgte til regler for overnattende kajaksejlere.
Der er ikke regler for dette.
Bestyrelsen vedtager at det indtil videre koster 50 kr. pr. person. Dette skal dække brug af
Klubhuset incl. bad. Beløbet følger beløbet for miljøafgift.
Der bestilles er nyt skilt med nyt logo til den østlige gavl på klubhus. Henrik Zacko.
Kommunen har accepteret, at der udskiftes plader på gavlene i stedet for maling.
Erling vil gerne arrangere vinsmagning ved Dalsgård, dette bakker bestyrelsen op om. I
tilfælde af megen deltagelse kan arrangementet flyttes til klubhuset.
Max melder om lørdagsfrokoster er på skinner og sørger for at bestille Gule ærter til 5.
februar.
Her skal klubhuset også reserveres.
Kapsejladsudvalg.
Erling oplyser, at der vil blive et møde i kapsejlads kredsen om nye regler og arrangementet efter sejladsen.
Der er meldt 14 til duelighedskursus.
Der er et ønske om lidt bedre kvalitet på beklædning med klublogo, dermed bliver prisen
også lidt højere. Dette accepteres af bestyrelsen.
Vi vil have et foredrag på aftenen for Gule ærter. Max er tovholder og er modtagelig for
gode forslag. Et forslag er en officer fra patruljeskibene ved Afrikas Horn.
Havnepladsudvalget.
Leif har søgt penge til brorenovering ved Søndersø og til Toiletbroen. Vi afventer spændt
resultatet. Der bevilliges ikke penge til broen ved Søndersø før vi har fået svar.
Der er afholdt juniorklubmesterskab i søndags med fuld deltagelse.

Økonomi.
Orla oplyser, at vi ikke kan opnå kreditforeningslån, fordi vi er en forening.
Vi kan derved ikke opnå den sikkerhed for lave renter, vi havde håbet.
Vi har fået afmeldt nogle forsikringer heriblandt kasko på de to nyeste optimistjoller. Vi
opnår herved en pæn besparelse.
Børneattester på juniorleder, træner mm. er i orden.
Juniorlederen.
Per oplyser, at der er 15 juniorsejlere. De har alle lejet jolle.
Der er 17 sponsorater.
Juniorerne ønsker mere plads til udstyret. Der undersøges, om der er muligheder.
Der er ligeledes ønske om lys i container og vand ved stativer. Mulighederne undersøges,
kan evt. etableres samtidig med renovering af Toiletbroen.
Peter lover at undersøge pris på jollevogne.
Juniorerne vil gerne have forlænget den lille bro langs den sydlige side af slæbestedet, så
den går ud i havnebassinet. Vi holder øje med evt. konsekvenser ved bådoptagningen.
Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag den 20. november kl. 19.30.
Frank 4. okt. 12.
Referat fra bestyrelsesmødet den 20. november 2012 i Hjarbæk
Afbud: Per Vig.
Pkt. 1: Nyt fra formanden.
Der er sket en skade på Jesper Bach´s båd under båd optagningen. Jesper har anmeldt
til forsikringen der skal bruge oplysninger om kran operatøren.
Det har ikke været muligt for Elly at finde nogle der vil stå for julefrokosten. For at afbøde den øjeblikkelige situation tilbyder Peter og Frank at stå for arrangementet.
Ejler bedes om, at skrive, et stykke i bladet, om vigtigheden af at der er nogen der tager
et nap med vore arrangementer, og det nødvendige i at bakke op herom, tilmelde sig til
tiden mm.
Julefrokosten foregår d 8. december.
Der har været en ansøgning om at leje klubhuset d 27. april 2013. Bestyrelsen må afslå
da det ligger indenfor det tidsrum, generalforsamlingen har vedtaget ikke at leje huset
ud i forbindelse med båd-isætning.
Der har været observeret rotter på havnen. Kommunens rotte bekæmper har været tilstede. Der blev ikke umiddelbart fundet spor efter rotterne. Vi må bede alle holde øje om
omfanget.

Orla har på foranledning af Ejler fjernet en del klubblads-forsendelse til andre klubber, som vi ikke modtager blade fra. Det er muligt at læse bladet på hjemmesiden og
ikke så vigtigt som tidligere at sende bladet.
Jørgen Kærsgård har entreret med en kompetent officer fra Sø-redningstjenesten til at
afholde foredrag tirsdag den 5. februar efter de gule ærter.
Bordet rundt
Erling vil afholde et Vinsmagnings arrangement sidst i januar. Arrangementet holdes i
samarbejde med Hjarbæk special vine import. Prisen vil blive kr. 125,- for vin og en
let anretning med laks og ost.
Der har været møde mellem bestyrelsen og havne-plads udvalget. Vi fandt nogle gode
løsninger på placering af pælene langs den nye mole mod nord. Medlemmer af havnepladsudvalget har foreslået en ændring hertil med større plads langs ydermolen. Bestyrelsen bifaldt dette.
Der laves tilrettet tegning hvorefter bestyrelsen mødes med pæle entreprenøren for
gennemgang af aftaler.
Generalforsamlingen fastsættes til den 26. februar kl. 19.30
Næste bestyrelsesmøde bliver: Tirsdag den 8. januar 2013 kl.18.00.
Fr-20-11-2012
Kom og spis Gule ærter tirsdag den 05. februar 2013 kl. 17.30 i klubhuset.

Efter spisningen vil der være foredrag ved Sø-redningstjenesten.
Tilmelding senest onsdag den 30. januar 2013 til:
Peter Blach tlf. 61 28 20 75. E-mail: peterblach@energimail.dk eller på opslag i
klubhuset.

Vinsmagning

I Viborg Sejlklub er der fredag den 18.januar 2013 kl.
19.00 vinsmagning.
Jens og Margit vil præsentere 6 forskellige vine fra en
palet af gode vine. Vi starter med en lakse mad, og i løbet af aften vil der blive serveret ost og kiks, selvfølgelig med vine.
Arrangementet afholdes i klubhuset og det frarådes at man
skal køre hjem, hvis man smager for meget.
Der vil være mulighed for bestilling af vine, så man selv
kan smage videre på et senere tidspunkt.
Af hensyn til indkøb af mad og vin bedes alle der ønsker
at deltage tilmelde sig på:
Mail erlhansen@deloitte.dk eller tlf. 21 77 59 01 senest
mandag den 14.januar 2013.

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

Stativopsætning og Bådoptagning.
Så fik vi sat stativer på plads, og igen med stor hjælp fra Per Vig og hans traktor.
Bådoptagningen forløb fint, og uden væsentlig uheld, og vi er nok ved at nærme os
det optimale hvad angår tid ca. 10 - 15 min i gennemsnit pr. båd.
Der er dog stadig grund til at gå stativerne og opklodsningen efter, så man evt. kan
optimere nogle stativer med flere indstillings muligheder samt opklodsningsmaterialer. Det er der så rig lejlighed til at få set på hen over vinteren.
Vi har et godt kranhold, bestående af både yngre og ældre medlemmer, hvor Jørgen
Kofoed har været med i 20 år, så han må siges at have god erfaring.
Modellen (sidst op først i) vil vi arbejde videre med, så vi allerede nu kan sige, at vi
vil søsætte bådene udefra og ind. Søsætningen foregår i 2013 d. 20. April.
Med venlig hilsen.
Hv / Pladsudvalget
Stativoptimering.
Efter den nylig overståede optagning, er jeg blevet gjort opmærksom på (kunne ogsåselv se det ), at en af de tidskrævende ting ved stativerne er, de meget løse anlægsflader mod skroget. I nogle tilfælde kræver det 4 mand for at holde dem på plads, og der
er en vis fare for at få fingrene i klemme, samt at de kantstilles i det øjeblik båden sænkes ned, med fare for at der laves hul i bunden. (Det er der set eksempel på).
Så måske kunne vi finde en måde at spænde eller på anden måde fiksere dem, så de
kan holde sig selv.
Med venlig hilsen
Børge List
Vedrørende bådplads.
Der er grund til at gøre opmærksom på, at hvis man køber, el. påtænker at købe anden
og større båd, er det ens eget ansvar at den købte båd passer til pladsen.
Man kan altså ikke umiddelbart regne med, at Hv/ Pladsudvalget kan løse problemet
for en.
Man skal sørge for, at skrive sig på en fordelingsliste, da man så vil gå foran andre på
ventelisten ved en ledig bleven plads af passende størrelse.
De der står på venteliste el. fordelingsliste, har selv ansvaret for, at oplysningerne om
bådstørrelse er opdateret
Med venlig hilsen.
Havne/ pladsudvalget.

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.

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

Fællestur.
Hej, her er så det vindene hold fra Viborg Sejlklubs fælles tur, der var kamp lige til det
sidste om første pladsen. Lady Caprice løb med sejren til sidst, derfor tilbød de at afholde
turen 2013. Vi havde en meget god hyggelig dag, der var arrangeret en del aktiviteter
som blev afholdt i løbet af dagen til stor morskab for alle, der var tilmeldt 33 det må vel
siges at være ok.
Vi vil takke alle der gav en hånd med.
Grete og Jørgen

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

Klara Holm

Pedersen

Virksundvej 47

8831

Løgstrup

Mikkel

Wang

Hjarbækvej 7

8831

Løgstrup

Peter Keller

Jørgensen

Øster Teglgårdsvej 23 8800

Viborg

Mads Borg

Petersen

Nørresøvej 17

8800

Viborg

Per

Halberg

Asmildvej 19

8800

Viborg

Ole

Moeslund

Egedal 6

8800

Viborg

Søren

Løfberg-Poulsen

Hermodsvej 22

8800

Viborg

Martin

Stender

Tapdrupvej 127

8800

Viborg

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

Spil golf på vandet
Har du lyst til at spille golf på vandet – så får du chancen til næste år.
Nej, det er selvfølgelig noget pjat at skrive, men vi er et lille selvbestaltet udvalg, der
har tænkt nogle tanker om, hvordan vi kan gøre onsdagssejladserne sjovere, mere enkle
og meget mere hyggelige.
Men selvom vi ikke skal spille golf på vandet, er det faktisk tanken fra golfspillet, der er
grundlaget for vores ide til den ugentlige hyggelige kappestrid på vandet.
I golf kan spillere af vidt forskellig dygtighed spille sammen på samme bane, fordi de får
tildelt et handicap.
Hvis du er dygtig og vinder den ene dag, får du forhøjet dit handicap til næste gang, og
skal altså være endnu dygtigere for at vinde over de samme spillere.
Det vil sige, at den ”mindre” dygtige får en lille fordel, mens vindere bliver ”straffet”.
Det princip har vi tænkt at overføre til onsdagssejladserne – hvis der altså er stemning for
det.
Vi har snakket med nogle sejlere i Hundige ved København, der med stor succes har
arrangeret disse ”golf-sejladser” i nogle år.
I Hundige har de hver torsdag i gennemsnit 25 både på vandet til ”golf-sejladserne”,
mens der kun er fem både, der deltager i de normale kapsejladser om onsdagen.
HANDICAP
Hundige-systemet går ud på, at de tre første både ”straffes”, mens de tre sidste både belønnes. Man regulerer simpelthen det mål, som bådene har med en bestemt procentsats,
således at vinderen ”straffes mest”, nummer 2 lidt mindre og nummer 3 igen mindre. I
den anden ende får de tre sidste både i en sejlads til gengæld en beskeden gevinst.
Det betyder, at det bliver en smule sværere for nummer 1 at vinde næste gang. Denne
båd skal sejlere lidt stærkere og lidt bedre, fordi dens handicap er blevet forhøjet. Det
giver så chancer for, at der bliver rykket om på placeringerne fra gang til gang.
SØVEJSREGLER
Formålet er at få flere sejlere ud på vandet om onsdagen – meget gerne hele familien, så
de kan lære deres båd bedre og finde ud af, hvordan man kan trimme båden lidt bedre og
få mere fart ud af den.
Vi vil dog ikke fjerne elementerne af ædel kappestrid – men gøre det mere enkelt.
Derfor foreslår vi, at vi dropper de indviklede kapsejladsregler, og benytter os af søvejsreglerne.
Den vigtigste regel er reglen om godt sømandskab, der kort siger: Sejladsen skal foregår
inden for rammerne af godt sømandskab – det vil sige, at føreren skal tage ansvar og
bruge sund fornuft.
STØRRE UDVALG
Udvalget lægger op til at vi fastholder det sociale element om onsdagen – det vil sige, at

der fortsat vil være grill og pølsesnak efter sejladsen.
Vi er også opmærksom på, at det kræver, at der bliver nedsat et lidt større sejladsudvalg på generalforsamlingen. En fire-fem stykker ville være fint.
DEBAT
Udvalget lægger op til debat om dette er måden at øge interessen for onsdagens sejladser, eller vi skal finde på noget andet.
I løbet af december vil Hundiges regelsæt blive skrevet om, så de passer til vore forhold, og så lægger vi dem på hjemmesiden.
Siden kan vi tage en snak om det, eventuelt på generalforsamlingen, og endelig bør vi
holde et skippermøde inden sæsonen starter, så vi kan få reglerne lavet, så de er nemme at forstå og gode at sejle efter.
De bedste sejlerhilsner
Jan Fig, Ejler Rechnagel, Henrik Zacho, Jørgen Buus og Kristian Melgaard

Fester i sejlklubben.
Med årene er det blevet vanskeligere og vanskeligere for festkoordinatoren at få nogen til at stå for festerne. Fester er blevet aflyst, og bestyrelsen må melde sig som
arrangører for at få festerne gennemført. Dette er ikke holdbart i længden i en lille
forening som Viborg Sejlklub.
Hvis man vil noget med klubben, må man se i øjnene at det ikke bare er nok at betale
kontingent, for har man den indstilling dør klublivet.
Nogle (bestyrelse, udvalg, Tordenskjolds Soldater) gør et stort arbejde i dagligdagen
for sejlklubben. Det kan du også gøre bare du en gang imellem melder dig til at arrangere en fest.
Når så alt det er sagt, som jeg håber nogen tager til efterretning. Skal man måske
overveje at lave lidt om på traditionerne, julefrokost og Skt. Hans giver ligesom sig
selv, men .. forårsfest og afriggerfest hvor det ren ud sagt er skide koldt, kunne måske
laves om til en sommerfest i maj mdr.
Ejler

Næste nr. udkommer til
APRIL 2013.
Deadline for indlæg til dette nr. er 27.
MARTS 2013.

Kalenderen for 2012 og 2013
frem til næste bladudgivelse.
Aktivitet

Dato

Bem.

DECEMBER
04/12-2012

Klubhus optaget aften

Hjarbæk

08/12-2012

Svømning kl. 10.00

Søndre skole

08/12-2012

Julefrokost kl. 13.00

Hjarbæk

15/12-2012
JANUAR

Svømning kl. 10.00

Søndre skole

05/01-2013
08/01-2013

Svømning kl. 10.00
Bestyrelsesmøde kl. 18.00

Søndre skole

12/01-2013

Svømning kl. 10.00

Søndre skole

12/01-2013

Lørdagsfrokost

Hjarbæk

18/01-2013

Vinsmagning kl. 19.00

Hjarbæk

26/01-2013

Svømning kl. 10.00

Søndre skole

02/02-2013

Svømning kl. 10.00

Søndre skole

05/02-2013

Gule Ærter kl. 17.30 + Foredrag

Hjarbæk

09/02-2013

Lørdagsfrokost

Hjarbæk

26/02-2013

Generalforsamling kl. 19.30

Hjarbæk

02/03-2013

Svømning kl. 10.00

Søndre skole

09/03-2013

Svømning kl. 10.00

Søndre skole

09/03-2013

Lørdagsfrokost

Hjarbæk

16/03-2013

Svømning kl. 10.00

Søndre skole

Svømning kl. 10.00

Søndre skole

Hjarbæk

FEBRUAR

MARTS

APRIL
06/04-2013

Stående udvalg 2012.
Udvalg

E-mail-adresse

Telefon

(Formand) Børge List

bmblist@gmail.com
Udlån af bundslibemaskine.

23 39 25 06

Lars Blach

sibal65@jubii.dk

97 93 50 55

Niels Brohm

turbo.brohm@gmail.com

24 96 82 85

melgaard@dj-freelance.dk

35 11 42 43

Oluf Nørgaard (Formand)

on@onradio.dk

86 64 24 81

Jørgen Kofoed

lillevif@hotmail.com
Udlevering af klubnøgler.

86 64 21 51

per@bandsholm.dk

40 86 37 90

Ejler Rechnagel (Formand)

e.rechnagel@youmail.dk

86 62 43 93

Bjarne Kristensen

bjarne.kristensen@live.dk

40 47 05 15

ellyarne@gmail.com

23 44 27 50

5xvig@os.dk

24 84 93 86

Harry Vig Lauersen

bvl41@pc.dk

86 62 37 81

Børge List

bmblist@gmail.com

23 39 25 06

Havne/plads

Kapsejlads
Kristian Melgaard (Formand)

Klubhus

2,4mR
Per Bandsholm
Klubblad

Festudvalgs koordinator
Elly Thomassen
Juniorudvalg
Per Vig Lauersen
Bøjeudvalg

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

