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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 

Tlf. 86 64  22 35 
frank@danmatic.dk 

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

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 kildeangivel-
se og tilladelse fra Viborg Sejl-
klub. 



 

 

 
 
Referat fra bestyrelsesmødet den 03. september 2013 i Hjarbæk 
 
Afbud: Ingen 
 
Pkt 1: 
Ingen kommentarer til sidste referat. 
 
Pkt 2: 
Peter efterlyser bestik til klubhuset. 
Erling opdaterer og Max undersøger markedet. 
 
Der er bestilt kran til bådoptagningen d. 25-26. oktober. 
Der startes fredag kl 12.00 med bådene inderst i havnen. 
Peter har skrevet indlæg til bladet/hjemmesiden herom. 
Stativer sættes på plads d. 12. oktober kl 13.00 
 
Pkt 3: 
Der er endnu ikke fremkommet tilbud fra Birger Larsens eftf. på opgravning og dræning 
af sivskoven mod øst. Erling søger alternativt tilbud. 
 
Der udfærdigdes skitse over opgravning til kabler og vand. 
Peter spørger Jørgen Jensen om møde d. 10. kl.17.00. 
Frank indkøber kabel og afdækning. 
Peter sørger for vandrør. 
 
Pkt 4: 
Der er stadig en pæl mellem plads 104 og 105 der skal fjernes. Frank spørger Ørnen. 
 
Skal der være klubmesterskab? Erling snakker med Kristian Melgaard. 
 
Skal der indkøbes Internet billetter? Frank spørger Børge om behov. 
 
Broen ved søndersø forventes færdiggjort på torsdag d. 5. september. 
Leif sender besked om indvidelse. 
 
Pkt 5: 
Næste bestyrelsesmøde d. 8. oktober 2013 kl 19.30. 
 
3. sept13 FR 



 

 

 
Referat fra bestyrelsesmødet den 8. oktober 2013 i Hjarbæk 
 
Afbud: Ingen 
 
Pkt 1: 
 
Formanden orienterer om at klubben har modtaget en henvendelse, fra kommunen, om 
autocampe pladser på havnen. 
 
Kommunen gør opmærksom på at et sådant tiltag kræver godkendelse, der var enighed, 
i bestyrelsen, om at aflyse alle tiltag i denne retning. 
 
Peter laver aftale med Jørgen om opgravning. 
 
Bådoptagning starter fredag kl 12.00. Pris 450,- Kr. 
 
Pkt 2. Bordet rundt: 
 
Erling Kapsejladsudvalget: 

 

Der har i 2013 været mange gode kapsejladser, der kunne dog ønskes nogle flere delta-
gende både. 
 
Kapsejladsudvalget vil lave et arrangement, ”en kapsejladsaften”, der vil man forsøge at 
finde en bedre måder at afholde kapsejladserne. Ligeledes vil man lave en regel aften. 
Der er også planer om focus aftener med forskellige tiltag ud over sejladsen. 
 
Der vil være mulighed for at komme med forslag på generalforsamlingen. 
 
Der har været afholdt duelighedskursus, den teoretiske del her været en ubetinget suc-
ces, den praktiske del halter lidt. Der er planer om at den praktiske del kan afholdes i 
Virksund. 
 
Vi har modtaget tilbud på dræning og afrensning af sivområdet mod klubhuset. Vi vil 
forsøge at få lavet en billigere løsning. 
 
Der er opserveret udtjente pærer i lamperne på den nordlige bro. Frank skifter alle pæ-
rer. 
 
Per Juniorudvalget: 

 

Per har repareret påhængsmotoren i søen. Der er indkøbt nye dele til tændingen. 
 
Der afholdes junior klubmesterskab over 4 torsdage da dette ikke lod sig gøre en week-



 

 

end. 
 
Junior trænere forsætter til sommerferien næste år. 
 

Max Klubhus udvalget: 

 

Der undersøges behov for nyt service. 
 
Leif Havnepladsudvalget: 

 

Børge foreslår vi får internet i klubhuset. Leif/Max undersøger mulighed for billigste 
tilslutning og ligeledes spærring af visse websider. 
 
Leif holder web havneplads siden orienteret om tiltag. 
 
Næste bestyrelsesmøde: Torsdag d. 5. december kl 18.00 ved frank. 
 
Fr-10 oktober-2013 

Bådoptagning 2013 
 

Så fik vi taget bådene på land, og det er vist første gang vi har været færdige lørdag mid-
dag selvom vi tager op over to dage. 
 
Men der er stadig plads til forbedringer, det kan således ikke understreges nok, hvor vig-
tig det er, at vi kan sætte båden, så den hviler på kølen først, og derefter justerer sidestøt-
terne, hvor dette er muligt. 
 
Ligeledes er der også stadig nogle stativer med bevægelige anlægsflader, hvor man ikke 
kan fastholde fladerne i en bestemt position, det kræver så fire mand for at fastholde 
dem, med fare for at få fingrene i klemme. 
 
Nu er der så et år til at stativerne skal bruges igen, så der er tid til at finde ud af, om der 
er behov for yderlige forbedringer (Opklodsningsmateriel – smøring af spindler m. m) 
 
Med venlig hilsen. 
Havne/ pladsudvalget. 

 
Duelighedsbevis  
 
Duelighedskursus 2014  
 
Interessen for at lære teorien bag sejlads er fortsat stor, og derfor forventer vi igen i år at 
gennemføre et duelighedskursus i Viborg Sejlklub. 



 

 

 
Kurset løber over 16 lektioner, og vil formentlig blive gennemført i samarbejde med 
Virksund Sejlklub, således at kurset er åbent for alle medlemmer i de to klubber. 
 
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. 
Duelighedskurset består af en teoretisk og en praktisk del, der begge afsluttes med 
eksamen, overvåget af en af Søfartsstyrelsen godkendt censor. Du kan læse meget 
mere om pensum på http://www.fritidssejler.dk. 
 
Teoretisk-del: 
 
Kursus starter i januar 2014 – og løber over 16 lektioner á to timer. Vi aftaler på in-
formationsaftenen i november, hvilke datoer, lektionerne skal ligge. Uge 07 holder vi 
vinterferie. Undervisningen er gratis, men sejlklubben opkræver et gebyr på 800 kr. 
for lokaleleje, kaffe og lejlighedsvis kage. 
 
Kursusafgift: 800,- kr. 
Undervisningsmateriale –  ca. kr. 850,- 
Udgifter til censor 350,- kr. 
 
Praktisk-del: 
 
Viborg Sejlklub har ikke ressourcer til selv at gennemføre undervisning i praktisk 
sejlads. Men vi håber på at etablere et samarbejde med Virksund Sejlklub, så den 
praktiske del kan foregå der. 
 
Ellers vil vi selv i løbet af maj arrangere nogle få praktiske sejlture på fjorden, så snart 
vejret tillader – f.eks. lørdage i begyndelsen af maj og holder praktisk prøve inden 
sommerferien. 
 
Tilmelding:  
 
Du skal hurtigst muligt sende en mail til Kristian Melgaard på melgaard@dj-

freelance.dk - så kommer du på listen over interesserede deltagere, og du vil blive 
indkaldt til et informationsmøde i det sene efterår. 



 

 

 

Af Kristian Melgaard 

 
På den kommende generalforsamling vil jeg fremsætte forslag om ændringer af Viborg 
Sejlklubs kontingentstruktur. 
Jeg vil foreslå, at vi indfører et særligt husstandskontingent, således at man kan tegne et 
særligt husstandskontingent, der omfatter hele husstanden – altså både voksne og hjem-
meboende børn under 18 år. 
Håbet er, at et husstandsmedlemskab kan få flere til at deltage i sejlklubbens aktiviteter – 
man vil føle en større samhørighed med sejlklubben, når hele familien er medlem – og 
ikke kun typisk ”manden i huset”. 
Forslaget indebærer jo, at f.eks. de aktive juniorer kan dække sig ind under husstands-
medlemskabet. Det vil måske koste en smule på den konto, men til gengæld satser jeg 
på, at hele husstanden melder sig ind, hvis lille Mads eller Mikkeline er aktive juniorsej-
lere.  
Et husstandsmedlemskab kunne også skabe større grobund for flere frivillige hjælpere og 
flere aktive i klublivet – jeg tænker her på festudvalg, tur-planlægning og andre aktivite-
ter. 
 
OPKRÆVNING 
 
Jeg vil også foreslå, at kontingentet til klubben opkræves en gang årligt – f.eks. i februar 
ligesom man gør i både Virksund og Skive.  
Hvis man så samtidig laver en automatisk tilmelding via PBS ville det vil da give en be-
tydelig administrativ lettelse for kassereren. 
Hvis kontingent opkræves helårligt i februar sikrer man samtidig at alle, der deltager i 
generalforsamlingen også er aktive medlemmer for hele det følgende år – og ikke kun 
det halve år som det er nu. 
 
Jeg foreslår følgende opkrævningsterminer: 
 
Klubkontingent:  1. februar  
Pladsleje for bådplads: 1. april  
Venteliste: 1. april 
Pladsleje – vinter: 1. oktober 
 
Kontingentsatser: 
 
Seniorkontingent: 600 kr. 
Juniorkontingent 300 kr. 
Husstandskontingent: 900 kr. 

Forslag om kontingentreform 



 

 

Få ledige pladser på duelighedskursus 
Hvis du vil med på vinterens duelighedskursus, skal du til at skynde dig. 
 
På informationsmødet 27. november meldte 15 kursister sig til, og da der er et loft på 
20 deltagere i alt, er der kun få ledige pladser tilbage. 
 
20 deltager er efter min mening et passende antal, dels af hensyn til pladsforholdene i 
sejlklubben dels af hensyn til undervisningens kvalitet. Sidste år var vi 23 og det var i 
overkanten. 
 
På informationsmødet aftalte deltagerne, at kurset ligger om torsdagen med kursus-
start 9. januar. Eneste undtagelse er i Uge 3, hvor undervisningen flyttes fra torsdag til 
onsdag 15. januar. Der holdes fri i Vinterferien Uge 7 og omkring Påske. 
 
Alle aftener starter kl. 19.00 i Viborg Sejlklubs lokaler, og undervisningen forestås af 
Kurt Herløv og Kristian Melgaard. 
 
Hvis du vil med, skal du snarest sende en mail til Kristian Melgaard på kren-
mel@gmail.com 
 
Der er teorieksamen i Uge 20, hvorefter flyttes undervisningen til Virksund, hvor Jør-
gen Christiansen fra Virksund Sejlklub underviser dem, der har bestået teorien, i prak-
tisk sejlads.  
 
Der ventes eksamen i praktisk sejlads inden Sct. Hans. 
 
Kristian Melgaard 



 

 



 

 



 

 

  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.                                                                 



 

 



 

 

BROBYGGERNE 
 
5. september 2013 blev der slidt og slæbt ved den lille "havn" ved Søndersø, hvor vi 
sætter 2,4-bådene i. Vi havde fået nye brofag fra TRYG Fonden og med god holdindsats 
blev brofagene lagt ud og fortøjet til nedrammede pæle. 
Nu har vi en dejlig lang bro at lægge til ved, og klar til endnu flere både. Status på 2,4-
bådene er rigtig fin med flere aktive sejlere og flere både end nogensinde. 



 

 

 
 
Lige lovlig frisk 
 
Fransgaard Cup 2013 blev en frisk affære med en hård nordvestenvind, og hele fem 
både udgik. 
 
”Lige lovlig frisk”. Det var den karakter, de fleste skippere gav dette års udgave af 
Fransgaard Cup, da de trætte efter fem-seks timer på vandet, nød en stille fadøl på hav-
nen i Virksund. 

Med jævn til tider hård vind fra nordvest blev besætningerne sat på en alvorlig prøve på 
kapsejladsen, der med sine 25 sømil gav mange hårde kryds på ruten. 

18 både var tilmeldt, hvilket var næsten som i 2012. En enkelt båd meldte fra før start, da 
man ikke havde erfarne gaster nok til prøvelsen. Det var fornuftigt set, da vinden oven i 
købet friskede i løbet af formiddagen. 

Af de 17 udgik fem både, heraf to med righavarier.  

Primadonna (Prima 38) fra Skive mistede hækstaget, og måtte bjerge storsejlet og humpe 
i havn for genua alene. Ylva’en Helene fra Skive fik en skade på forsejlet, da limningen 
gik op, så de måtte også vende om og gå i havn. 

De tre øvrige gik ud af forskellige årsager, men alle kom igennem uden alvorlige skader 
på både og besætninger. 

Men det var en mandfolkepræstation, og dommerne valgte da også at uddele en trøstpræ-
mie til de fem udgåede. 

 

OVERALTVINDER 

Med to af de hurtigste både ude af kapløbet stod kampen reelt mellem Olivia – Halberg-
Rassey fra Virksund og BB10-meteren Kryss fra Skive. Og det blev en tæt kamp mellem 
de to skippere, Kristian Brøns fra Olivia og Søren Koitsch fra Kryss. 

Kun 57 sekunder skilte dem efter de godt 25 sømil – og det blev Kryss, der trak det 
længste strå, og kunne drage hjem med 1. præmien som overaltvinder. 

Men i betragtning af, at Olivia kun var bemandet med skipper Kristian og søn Kaare var 
det flot, at man fulgte så godt med i det barske vejr. 

De øvrige placeringer skal læses på resultatlisten her ved artiklen. 

Du kan se billeder fra kapsejladsen og fra det flotte Åben Havn-arrangement på hjemme-
siden: www.Virksundlyst.dk 



 

 

Klubbladet  
 

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



 

 

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 

 

Fornavn Efternavn Adresse  Post Bynavn 

Jesper Gad Nørbo Huldager 2 8831 Løgstrup 

Mit sidste blad. 
Da jeg et stykke tid har overvejet at trække mig tilbage fra bladudvalget i Viborg Sejl-
klub pga. en dalende interesse for det at sejle, har jeg besluttet at nu er tiden kommet. 
Samtidig trækker jeg mig fra samtlige udvalg i klubben, som jeg er involveret i, det ene-
ste jeg fortsætter med i 2014 er opdatering af hjemmesiden. Så dette blad bliver det sid-
ste som redaktør i Viborg Sejlklub. 
 
Jeg har efterhånden lavet bladet i nogle år med glæde, men jeg synes, der er på tide nye 
og yngre medlemmer tager over, gerne med nye ideer og tiltag. 
 
Bladudvalget har været et interessant bekendskab, et udvalg som er særdeles tæt på de 
øvrige udvalg og bestyrelsen. 
 
Selve bladet har i de seneste år gennemgået adskillige positive ændringer, fra sort/hvid til 
adskillige farvesider, en ny forside som skifter udseende til hvert blad. Der er selvfølge-
lig også en del nostalgi i bladet, hvilket nok tager en generation eller to at komme af 
med. Den yngre generation er nok mere til hjemmesider, hvilket jeg helt kan tilslutte 
mig, at der så er en ældre generation, som har det lidt vanskeligere med hjemmesider, 
bliver man selvfølgelig nødt til at tage hensyn til. Der er dog ingen tvivl om hvad vej 
fremtiden går, om man så kan lide det eller ej. 
 
Igennem årene har jeg samlet en del materiale omkring Viborg Sejlklub i fm. bladudgi-
velse. Alt dette materiale er i fil format af en eller anden slags, og står selvfølgelig til 
rådighed for min efterfølger. 
 
Til slut vil jeg takke Bjarne og bestyrelsen for et godt samarbejde igennem årene. 
 
Ejler 



 

 

Næste nr. udkommer til  
APRIL 2014. 
Deadline for indlæg til dette nr. er  25.  
MARTS 2014. 

En god sæson er slut 
Det blev en meget smuk – og meget stille – afslutning på dette års kapsejlad-
ser, da samtlige otte aktive kapsejlere sluttede sæson 2013 onsdag 18. sep-
tember. 
 
Det blev en lidt anderledes sæson, idet vi i år forsøgte os med et nyt pointsy-
stem.  
Formålet var at skabe mere spænding på de enkelte sejladser ved at ”straffe” 
de hurtigste både, og give de langsomme en fordel. 
 
Eksperimentet lykkedes, og det er mit indtryk at alle sejlerne er glade for det 
nye system med udregning af handicap efter hver sejlads. 
 
Men selvom det lykkedes at skabe mere spænding, ændrer det ikke ved re-
sultaterne. 
Erik og Jan Justesen i Miraculix vandt årets sejladser, ganske som de plejer. 
Men ikke så suverænt som tidligere.  
Således måtte de i efteråret notere sig to sekundære placeringer mod forårets 
rene 1-taller. 
 
MERE KAPSEJLADS 
Mens stemningen på det afsluttende skippermøde var for at holde fast i det 
nye handicapsystem, var der også stemning for at vi næste år indbygger lidt 
mere ”rigtig” kapsejlads i onsdagssejladserne. 
Man ønsker træning i kapsejladsreglerne, og man vil gerne have onsdagssej-
ladserne bygget op som en turnering, der ender med et klubmesterskab i forår 
og efterår. 
 
Man vil også gerne have lavet en trekantbane og forsøge sig med samlet 
start. 
Det kræver en del mere organisation og flere folk, så derfor opfordrer jeg til at 
interesserede at melde sig til Kapsejladsudvalget. I skal bare sende mig en 
mail, så laver vi en plan. 



 

 



 

 

Autoriseret  
forhandler af: 

Mercury       
 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 

VIBORG SEJLKLUB 
Egevej 9 

7470 Karup 
 

Hjemmeside www.viborgsejlklub.dk 

  Kalenderen for 
2013/2014 frem til næste 

bladudgivelse. 

  

 

Dato
 

Aktivitet Bem. 

DECEMBER  
 

07/12-2013 Svømning 10.00 - 11.00 
Søndre skole 

14/12-2013 Svømning 10.00 - 11.00 
Søndre skole 



 

 

JANUAR   

09/01-2014 Duelighedskursus kl. 19.00 Hjarbæk 

11/01-2014 Svømning 10.00 - 11.00 Søndre skole 

15/01-2014 Duelighedskursus kl. 19.00 Hjarbæk 

23/01-2014 Duelighedskursus kl. 19.00 Hjarbæk 

25/01-2014 Svømning 10.00 - 11.00 Søndre skole 

30/01-2014 Duelighedskursus kl. 19.00 Hjarbæk 

FEBRUAR   

01/02-2014 Svømning 10.00 - 11.00 Søndre skole 

04/02-2014 Gule Ærter og Foredrag Hjarbæk 

06/02-2014 Duelighedskursus kl. 19.00 Hjarbæk 

08/02-2014 Lørdags frokost kl. 13.00 Hjarbæk 

20/02-2014 Duelighedskursus kl. 19.00 Hjarbæk 

xx/02-2014 Generalforsamling Hjarbæk 

27/02-2014 Duelighedskursus kl. 19.00 Hjarbæk 

MARTS   

01/03-2014 Svømning 10.00 - 11.00 Søndre skole 

06/03-2014 Duelighedskursus kl. 19.00 Hjarbæk 

08/03-2014 Svømning 10.00 - 11.00 Søndre skole 

08/03-2014 Lørdags frokost kl. 13.00 Hjarbæk 

13/03-2014 Duelighedskursus kl. 19.00 Hjarbæk 

15/03-2014 Svømning 10.00 - 11.00 Søndre skole 

20/03-2014 Duelighedskursus kl. 19.00 Hjarbæk 

22/03-2014 Svømning 10.00 - 11.00 Søndre skole 

27/03-2014 Duelighedskursus kl. 19.00 Hjarbæk 

29/03-2014 Svømning 10.00 - 11.00 Søndre skole 

APRIL   

03/04-2014 Duelighedskursus kl. 19.00 Hjarbæk 

05/04-2014 Svømning 10.00 - 11.00 Søndre skole 

10/04-2014 Duelighedskursus kl. 19.00 Hjarbæk 



 

 

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. 



 

 


