Viborg Sejlklub
Generalforsamling den 27. februar 2018 i sejlklubbens klubhus.
Generalforsamlingen indledtes med Formandens velkomst, hvor efter Formanden bad om et minuts stilhed
for Else Mørk der gik bort i december 2017.
Formanden havde disse ord at sige om Else Mørk:
Else er afgået ved døden efter kort tids sygdom. Else har været med i bestyrelsen gennem flere år som et
meget aktivt medlem og et aktiv for vor sejlklub
Else var ejer af det gode skib BABUSHKA, hvor hun brugte en del af sin fritid,
Else var erhvervs aktiv næsten frem til hendes død i december.
Else mørk efterlader sig 2 døtre og et barnebarn.
Ære være Else’s minde.
1. Valg af dirigent
Lars Borreskov blev valgt til dirigent som konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet, at
der var tilstrækkelige mange deltagere og derfor var generalforsamlingen beslutningsdygtigt. Ole
Moeslund er referent.
2.

Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Formanden Peter Black aflagde hans beretning og beretningen blev godkendt efter nogle enkelte
spørgsmål.
Generalforsamling d. 27-02-2018
Bestyrelses beretning fremlagt af Formanden:

Medlemmer.
I VS har vi 151 betalende medlemmer, præcis det samme som sidste år. 151 medlemmer på 41 båd pladser,
det er vel rigtig godt.
Dueligheds kurser.
Vi har afholdt dueligheds kursus med 12 kursister.
Der bliver gjort er stort stykke arbejde af alle, der har med de kurser at gøre. Den store indsats har en
positiv indflydelse på vores medlemstal og er en del af årsagen til at VS ikke taber medlemmer.
E boks.
Det er gået op for os at den digitale verden er nu. Vi er blevet oprettet til digital post fra det offentlige.
Facebook.
Lars Borreskov har oprettet en profil på Facebook, så det er muligt at finde frem til Viborg Sejlklub via
denne også.
Samarbejde med Virksund Sejlklub.
VS. blev inviteret til møde med Virksund Sejlklub med dagsordenen ”kan vi samarbejde mere end vi gør”.
Lige nu samarbejder vi på sejlerskole/dueligheds kurser. Dette samarbejde fungerer helt perfekt.
Der er også drøftet, om der kan samarbejdes på Juniorsejlads og måske en fælles jolle afdeling? Tanken er
at skabe et forum for sejlads med mindre både, til glæde for unge og gamle. Disse drøftelser er ikke færdige
så det glæder jeg mig til at se, hvad det fører med sig.
Der er vedtaget, at vi vil genoplive ”BYMATCHEN” fra gamle dage. Det er ikke sikkert, at det skal være på
helt samme måde som det var, det kan vi tage ved en af de første kapsejladser.

Samarbejde med Viborg Kommune.
Der blev afholdt møde med Viborg kommune (VK), hvor vi aftalte at forsætte med vor nuværende aftale.
Der blev aftalt at VK opstiller en skraldespand ved toiletbygningen.
Ydermere at VK efterser spunset på molehovedet og renser det op der er skredet, således at vand dybden
bliver genetableret.
Kajakker.
Vi har talt meget om at starte en Kajak afdeling. Vi havde en aften i juni med prøve sejlads, hvor vi havde
hyret en instruktør til at komme og vise os teknikken. Vi har efter følgende søgt tilskud til indkøb af nogle
kajakker men fik desværre ikke bevilget noget.
Viborg Sejlklub / Hjarbæk brochure.
VS har udfærdiget en folder som er runddelt til klubber her i området.
Folderen gør opmærksom på den perle vi er centrum for, og vi vil følge op med nye brochurer i år.
Liste til reparationer og vedligehold.
Vi er blevet enige om, at lave en liste med de ting der skal laves i klubben.
Denne liste er tænkt som en huskeliste men også en liste man kan byde ind på når man har tid til et stykke
frivilligt arbejde.
Opretning af pladser fra knækket og ud.
Der har været klaget over, at det er svært at sejle ind, og fortøje på de pladser fra knækket og mod vest.
Det er vedtaget at Havn- og Pladsudvalget i samarbejde med de bådejere der bruger pladserne, skal forsøge
at rette pladserne op så de bliver mere brugervenlige.
Faste priser på lånepladser.
Der er vedtaget at, hvis man får tildelt en låne plads er prisen ud fra et gennemsnit at alle pladser.
Det gør det noget nemmere at administrere.
Mobile pay.
VS har etableret Mobile pay til betaling for klubbens aktiviteter Nr.95729
Autocampere.
Vi fik etableret plads til 4 autocampere her på havnen. Der er etableret strøm og vand og en afmærkning,
hvor de må holde.
De fire pladser har været flittig brugt hen over sommeren. Det er mit indtryk at de ca. 150 besøgende ikke
har givet anledning til nogen former for gener, hverken i byen eller her på havnen.
Udvikling af Hjarbæk og Hjarbæk havn.
Jeg blev inviteret til et møde på Viborg kommune, med denne overskrift. Til samme møde var
Borgerforeningen i Hjarbæk og Sjægtelauget inviteret med.
Jeg forelagde, at den bedste udnyttelse af vore nuværende faciliteter i havnen kan ske ved, at samle hele
havnen under et, - med VS som administrator.
Jeg stod lidt alene med denne opfattelse. Borgerforeningen havde ikke nogen kommentarer, da de ville
varetage byens borgere og var ligeglad med, hvem der skulle administrere havnen. De så klart en forenkling
som en fordel.
Sjægtelauget havde deres eget forslag, med en ny havn på syd siden af molen. Jeg anbefaler man læser
klubbladet med Jørgens Buss´s indlæg.
Jeg må konstatere at Sjægtelauget er meget lidt samarbejdsvillig i denne sag.
VS deltog i et vælgermøde i Løgstrup hallen, hvor de samme emner blev diskuteret.
Søsætning og optagning.
Der er fælles søsætning og stander hejsning lørdag d. 21. april. Til en pris på 400 kr. Det var bestemt at
prisen skulle hæves med 50 kr. men på grund af en flot indsats fra vor kranhold fik vi en mindre regning fra
kranfirma end forventet.
Optagningen vil koste 500 Kr. Vi har talt med Børge om vi måske skal prøve at tage alle både på en dag,
Dette vil blive meldt ud senere.

Beretning for Junior Afd. – Torben Laier.
Torben Laier kunne berette, at det ”vælter” ind med sejlinteresserede unger, og sæsonen er gået rigtigt
godt, da mange forældre har hjulpet til på klubaftner og ved stævner.
Fremtiden ser således godt ud.
Der har været deltagelse i stævner i Sunds og Nappedam
En af opgaverene i Junior afd. er nu at udvikle afdelingen – dette kan evt. ske i samarbejde med
omkringliggende klubber eller-/og samarbejde med Viborg Kommune om planerne for Viborg søerne.
En nærliggende opgave må være, hvordan får vi de unge sejlere gjort klar til en overgang til kølbåde.?
Samtidig ses der en mulighed for jolle sejlere over 60+, da der er en stigende tendens for at gamle
kølbådssejlere ser en udfordring i jolle sejlads.
Slutteligt et opråb fra Junior afdelingen om, at man ikke ligger sin båd foran mastekranen om torsdagen,
når der er klubaften.
Beretning for 2,4mR udvalg – Jan Fig
Sæson 2017 for 2,4mR både, har været en katastrofe……
Dette skyldes at broen i Viborg Søndersø er rådden, og således ikke sikker og anvendelig for brugere af
2,4mR tilbud.
Lasse Tulstrup fra Paraplygien har besigtiget broen, og tør ikke anvende den til nogen af deres patienter.
Der har dog været 1-2 både ude at sejle hver tirsdag aften.
Jan Fig har haft møde med Naturpark Viborg, ligesom han prøver at få et møde med Viborg Kommune
omkring deres planer for Sejlcenter Syd.
Beretning godkendt af forsamlingen.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Kasser Jørgen Kjærsgaard aflagde årsregnskab for 2017 som udviste et overskud på 71 t. kr.
Det bedre resultat i år, sammenlignet med sidste år, skyldes primært at vi i år ikke har haft store
udgifter til eks. Jubilæum og køb af Æblehaven.
Samtidig har vi haft en indtægt på ca. 15 t. kr. fra Autocampere, en indtægt som vi håber kan blive
forøget i 2018
Lars Blach spurgte om forskel i indtægter i kontingent, når vi har samme antal medlemmer som
sidste år. JK kunne forklare at det er pga. fald i optimist og 2.4mR medlemmer.
Per Vig havde spørgsmål til andre indtægter som er faldende – dette skyldes færre sponsorater og
tilskud
Jørgen Buus udtrykte tilfredshed med det flotte resultat
JK fortalte at kontering nu ser lidt anderledes ud end tidligere, da det nu er en revisor der konterer
efter gældende regler.
I øvrigt kunne der oplyses at der i budget for 2018 er afsat penge til fællestur/ grill aften / etc.
Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.
4. Fastsættelse af kontingent og pladsleje
Kontingent foreslås uændret i 2018
Pladsleje foreslås ligeledes uændret i 2018
Begge forslag er godkendt af forsamlingen.

5. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen har foreslået:
- Ændring af havneregler for overtagelse af ægtefælles / samlevers / partners bådplads.
Begrundelse medsendt indkaldelse til general forsamling og Ole Moeslund informerede yderlig om
bestyrelsens beslutning om at stille dette forslag
Lars Blach spurgte hvorfor børn ikke er inkluderet i dette forslag.
Formaden forklarede, at forslaget fra bestyrelsen kun gælder ægtefælle / samlever / partner.
Hvis børn skal inkluderes i forslaget, kan det bringes op på næste generalforsamling.
Forslaget vedtaget ved håndsoprækning.
Bestyrelsen har foreslået:
- Oprettelse af Projekt udvalg.
- Begrundelse medsendt indkaldelse til general forsamling og Peter Blach informerede yderlig
om bestyrelsens beslutning om at stille dette forslag
Forslaget vedtaget ved håndsoprækning.
6. Valg til bestyrelsen.
På valg er Formand Peter Blach og bestyrelsesmedlem Frank Rømer og Ole Moeslund.
Peter Blach og Ole Moeslund er villige til genvalg
Frank Rømer ønsker ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslår Jesper Bak som nyt bestyrelses medlem
Oluf Nørgaard foreslår Kåre Vistisen som nyt bestyrelses medlem – Kåre trækker sig dog gerne hvis
der er enighed om Jesper Bak.
Jesper Bak blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem
Peter Blach blev genvalgt
Ole Moeslund blev genvalgt
Per Vig overtager som suppleant Erling Hansens plads i bestyrelsen
Frank Rømer blev valgt som ny suppleant
7. Valg af 1 revisorsuppleant for ét år.
Harry Vig Laursen blev valgt til revisorsuppleant. Knud Block og Henning Lund blev valgt til
revisorer.
8. Nedsættelse af udvalg
Flg. blev valgt:
- Havne / Plads udvalg:
- Klubhus:
- Kapsejlads:
- Fest:
- Blad:
- 2,4m :
- Bøje:
- Revision:
- PR:
- Projekt:

Børge List, Aage Foldberg, Lars Borreskov og Lars Blach
Oluf Nørgaard, Jan & Kirsten Fig, Jørgen Kofoed
Jørgen Buus, Morten Bøgild
Morten Bøgild, Ruben Hansen
Ejler Rechnagel, Sidsel Borreskov
Jan Fig
Aage Folke, Carl Jensen
Knud Bloch, Henning Lund
Leif Vang, Lars Borreskov, Jørgen Kjærsgaard, Ole Moeslund
Kåre Vistisen, Oluf Nørgaard, Jørgen Jensen, Per Vig

9. Drøftelse af plan for det kommende år
- Bådoptagning kun én dag
- Rødvinsbro – opgave for Projekt udvalg
- Optimering af arbejdsgange i VS
- Oprettelse af bådpladser – opgave for Havne/Plads udvalget
- Opretning af vinterplads
10. Eventuelt
Søren Smidt foreslår møde med Velux Fonden, som støtter mange projekter.
Formand Peter Blach informerer, at der bliver afholdt udvalgsmøde tirsdag d. 6. marts, hvor
udvalgsmedlemmerne deltager for drøftelse af planer for det kommende år.
Uddeling af Årskrus.
Årskruset blev i år udelt til Tina & Frank Rømer for deres mangeårige indsats i VS – og ikke mindst i
undervisningen I duelighed, hvor de er nogen af de drivende kræfter.
Da dirigenten havde konstateret, at der ikke var flere punkter bad formanden deltagerne om at
afslutte denne generalforsamling med et trefoldigt hurra for VS.
Dirigenten kunne herefter ophæve generalforsamlingen og takke for god ro og orden.

Dirigent: Lars Borreskov
Referent: Ole Moeslund.

