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FRA FORMANDEN
Foråret står for døren
Det er en dejlig tid, som venter os - bådene skal i vandet, og vi vil igen glide ud på
Hjarbæk Fjord og nyde dens skønhed.
Vinteren gik hurtig, det skyldes blandt andet, at vi havde mange fine arrangementer
med et pænt deltagerantal samt nogle rigtig hyggelige timer i klubhuset. Jeg er dog
nødt til at gøre opmærksom på, at hvis man fortsat vil have de mange fine arrangementer, er dette kun muligt, hvis der er nogle flere, der har energi til at tage et nap
med - så skynd jer med at skrive jer på for et arrangement på opslaget i klubhuset.
Til søsætningen vil vi bruge Søndergård til at sætte bådene i vandet, der har været
andre inde og give et tilbud, der er ikke så stor forskel på prisen, men i stedet stor forskel på hvilket materiel firmaerne vil bruge til at løse opgaven. Vi må efterfølgende
overveje og nyplanlæge, hvis vi skal ændre på det nuværende set op.
Bestyrelsen arbejder med den spændende opgave, som generalforsamlingen stillede
med hensyn til renovering af havnen. Vi ved nu, at Viborg Kommune ikke kan bidrage rent økonomisk på en udvidelse af havnen med en større forhavn og en flytning af
det nordlige molehoved – Forvaltningens opfattelse er, at projektet ikke specielt tilgodeser forholdene i den kommunale havnedel. Vi arbejder derfor videre med at få det
sidste af havnen færdigrenoveret - fra knækket og ud til molehovedet - Vi forventer, at
entreprenørfirmaet kan påbegynde arbejdet til efteråret som tidligere skitseret. Arbejdet afsluttes med, at medlemmerne laver en ny bro i det tidlige forår inden søsætningen.
Der er megen fokus på bundmaling i disse år - det har vi også i bestyrelsen. Grunden
til dette er, at der tilsyneladende skal ganske få både til at forurene bundmaterialet i
havnen med farlige giftstoffer. Derfor overvejer bestyrelsen også, om der skal ændres
i sejlklubbens vedtægter, så det bliver den enkelte bådejer, der forurener med TBTholdigt bundmaling, som gøres økonomisk ansvarlig for opgravning og deponering af
bundmaterialet.
Det er derfor vigtigt, at den enkelte bådejer udviser stor omtanke, når bunden skal
forårsklargøres – Kun godkendte og lovlige bundmalinger må anvendes. Sejlklubben
har for flere år siden indkøbt en professionel bundsliber og støvsuger som anvendes
flittigt, og sådan skal det være. Børge L har sørget for bedre slibeskiver i dette forår,
så slibeprocessen forløber bedre og med færre slibeskiver.
Der ligger foldere fra Dansk Sejlunion i klubhuset – Her kan medlemmerne læse om
TBT-problemet. Man kan læse meget mere i det sidste nummer af Sejlerbladet eller på
www.sejlsport.dk
God sejlersæson til alle
Formanden

Sammendrag fra generalforsamling i Viborg Sejlklub den 24. februar 2009
Formanden indledte generalforsamlingen med mindeord for de tre sejlerkammerater,
som vi har mistet i 2008: John Kristensen, John Pherson og Olsen (Erik Danker Jensen) de vil alle blive savnet i klubben. Formanden bad til slut de fremmødte om at rejse sig i
et øjebliks stilhed for at mindes John K, John P og Olsen.
Herefter gik formanden videre til dagsordenens pkt. 1:
Pkt. 1 - Valg af dirigent – bestyrelsen foreslog Jørgen Buus, som blev valgt.
Jørgen B takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet (8 dage før), og at indkaldelsen indeholdt de 11 punkter jf. foreningens vedtægter
samt oplysninger om kontingent og pladsleje for 2009. Dirigenten gav herefter ordet til
formanden.
Pkt. 2 – Bestyrelsens beretning for det forløbne år – Formanden:
Ved årsskiftet er der registeret 151 medlemmer i Viborg Sejlklub, det betyder at der er
tale om en fremgang på 11 nye medlemmer. Det har været et godt år for Sejlklubben
hvor alle kunne nyde de nyrenoverede og dejlige faciliteter, som klubben har ved fjorden, hvilket er rimeligt nok, da det jo er medlemmerne, der betaler for at alt fungerer.
Bestyrelsen har afholdt 6 bestyrelsesmøder i løbet af året med følgende hovedpunkter:
•
Drøftelse og fastlæggelse af årets arrangementer
•
Flytning af Sejlklubbens postadresse til: kasserer Orla Christensen,
•
•

•

Egevej 9 i Karup.
Drøftelse og beslutning om den nye beplantning omkring terrassen og
færdiggørelse af udearealerne ved klubhuset.
Drøftelse og beslutning om det nye og længere masteskur mod nord,
hvor arbejdet blev afsluttet inden afrigningen af fartøjerne i havnen.
Med Jørgen K’s hjælp fik vi også malet klubhusets nordside og lavet
et nyt masteskur. De nye tagrender på klubhuset er nu også opsat.
Drøftelse og beslutning om renoveringen af mastekranen ved slæbestedet. Kranen er nu renoveret op, smurt og forsynet med ny godkendt
kæde. Der er også udformet nye retningslinier for kranens anvendelse
og belastning, som findes på opslagstavlen i gangen og på selve kranen – det er vigtigt, at sejlerne overholder disse regler, så vi undgår
ulykker.

•

•
•
•

•

•

Bestyrelsen har også drøftet lysforholdene på pladsen samt bedre
forhold mht. el og vand på den yderste del af pladsen – her er der
endnu ikke sket ændringer.
Stakittet ved ”æblehaven” har også været drøftet – her er der endnu
ikke sket ændringer.
Drøftelse af garantistillelse til Frandsgaard Cup.
Drøftelse og behandling brev om nabohøring vedr. udvidelse af naboejendommen mod nord. Her blev der lavet de nødvendige dokumenter til sikring af Sejlklubbens nuværende og fremtidige interesser, så der ikke er begrænsninger på Sejlklubbens matrikel.
Drøftelse om muligheden for at købe Jan Fig’s båd til anvendelse
ved kapsejladser i klubben. Bestyrelsen sagde ja hertil, men båden
var desværre solgt til anden side lige forinden.
Drøftelse af mulighederne for at skabe pladser til lidt større både i
havnen, da flere medlemmer efterspørger større pladsen. Bestyrelsen har i denne sammenhæng arbejdet med et forslag der går på en
færdiggørelse af havnerenoveringen, som blev igangsat i perioden
1997 – 2000, hvor Sejlklubbens nordlige broanlæg fra knækket og
ud, ikke var medtaget med ny fodspuns, uddybning til samme og ny
bro – Men mere om disse overvejelser under dagordenens pkt. 5.

Det er i korte træk de vigtigste punkter, som bestyrelsen har arbejdet med i 2008.
Som nævnt tidl. har der været tale om et godt og positivt år for VS med baggrund i
den store medlemsopbakning, der har været til klubbens arrangementer: De gule ærter, arrangementerne i forbindelse med søsætning og bådoptagning, forårsfesten, en
stor Skt. Hans fest med grill-gris, afriggerfesten, julefrokosten og de månedlige lørdagsfrokoster her i vintermånederne – alle fine arrangementer, hvor mange medlemmer har ydet en stor og flot indsats i forbindelse med de enkelte arrangementer – Den
største tak og anerkendelse de kan få er, at folk kommer og deltager med godt humør.
Det er altid dejligt at komme i sejlklubben, hvor der er mange frivillige, der gør et
stort arbejde for at pladsen og havnen er i perfekt stand - den frivillige arbejdskraft er
af så stor betydning, at der skal meget mere til en blot en stor tak.

Klubhuset.
Klubhuset er nu færdigt med nye tagrender, ny flisebelægning og en ny stor terrasse med
beplantning og pileflet. Indvendigt fremtræder huset altid rent og pænt, når man kommer
der – Bestyrelsens oplevelse er, at medlemmer også sætter stor pris herpå.
Bladet.
Sejlklubben har et klubblad, der snildt kan måle sig med de bedste i området – udvalget
yder en stor indsats for løbende at sikre dette. Klubben har ligeledes en fin hjemmeside
der altid er opdateret – det er bestyrelsens oplevelse at mange medlemmer (og sikkert
også andre) på en nem måde hele tiden kan følge med i, hvad der rører sig i klubben,
hvilket er et stort aktiv for Sejlklubben.
Havnen og pladsen.
Havne-/Pladsudvalget har som vanligt haft meget at se til, det er udvalget, der har de
største arbejdsopgaver året igennem. Udvalgets arbejde danner grundlag for hele klubbens eksistens og muligheder – muligheder for klubbens indtægter og dermed også fremtidige udviklingsmuligheder. Det er vigtigt, at Sejlklubben fortsat kan yde den optimale
service over for såvel medlemmer som gæstesejlere og andre sejlklubber.
Kapsejladser.
Bestyrelsens opfattelse er, at vi er nødt til ar revurdere kapsejladsernes organisering, hvis
flere medlemmer skal have mulighed for at deltage heri. Den manglende opbakning til
onsdagssejladserne skyldes muligvis, at sejlerne er blevet ældre og har erhvervet større
både, der ikke lige modsvarer en trekantbane med relativt korte ben.
Dette bliver en stor udfordring for det kommende kapsejladsudvalg.
Bestyrelsen ser gerne, at der kommer flere større både på vandet til onsdagssejladserne
og vil gerne fremme dette. Erling H bliver bestyrelsens kontaktperson på området.
Medlemmerne.
Mange medlemmer har ydet en stor indsats gennem året til gavn for Viborg Sejlklub –
det vil bestyrelsen gerne sige stor tak for.
Junior- og 2,4 mR-afdelingen.
Junior- og 2,4 mR-afdelingen kommer med deres egne beretninger og er derfor ikke
medtaget i bestyrelsens beretning.
- dette var bestyrelsens beretning for 2008
Herefter fik medlemmerne ordet: Der var ingen medlemmer, der ønskede ordet i forbindelse med bestyrelsens beretning.

Dirigenten kunne informere om, at bestyrelsens beretning for det foregående år ikke
skulle til egentlig afstemning jf. alm. foreningspraksis.
Dirigenten gav herefter ordet til Henrik Z, juniorleder:
Juniorafdelingens beretning:
Per B, Frank R og jeg havde et stykke tid gået og talt om, at det var synd, at klubbens
optimistjoller bare lå der og ikke blev brugt, og at det kunne være sjovt at få gang i
optimistsejladsen i VS igen.
Det besluttede vi os for at gøre noget ved. Vi var enige om at ambitionsniveauet for
os, først og fremmest handlede om at få ungerne på vandet, og at de skulle ha’ det
sjovt hermed.
Vi startede helt fra bunden, da ingen af os havde prøvet at sejle optimist. Vi var dog
godt hjulpet på vej af Karsten og Marianne Nyvang med at få styr på udstyret, der lå
(pænt) pakket sammen i containeren.
Gennem et arrangement ”Den Store Vanddag” på Nørresø, hvor vi havde et par joller
med for at vise VS-flaget, fik vi kontakt til et par gamle VS-juniorer, der her hjalp til
med at få børn ud at sejle denne dag. Og de ville også meget gerne komme i Hjarbæk
og hjælpe til med træningen af de nye optimister.
Allerede fra starten var der flere børn i Hjarbæk, der meldte sig i bådene, men også
nogle stykker fra Kvols og Løgstrup var med, så der fra starten var omkring 10 sejlere. Den første aften blev bådene vasket og skuret og gjort kampklare. Og selvom jollerne havde ligget ubrugte længe, var de i fin stand.
Vi var overraskede og glade over, hvor hurtigt langt de fleste juniorer fik greb om det
at sejle og fange vinden i de små sejl. Efter ganske få sejladser kunne alle manøvrere
rundt med de små optimister - De ”gamle” juniorer var i høj kurs hos de nye optimistsejlere – de første gange var de ”ældre” juniorer med i bådene og kunne give
såvel den nye som forældregruppen nogle gode tips.
Og tips og gode ideer har vi kunnet bruge, men vi mener også, at vi er kommet godt
fra start. Vi har også været på besøg i Århus Sejlklub, hvor Karsten og Marianes søn
er træner for at se, hvordan de griber det hele an. Her blev vi meget hurtig klar over,
at vi i den kommende sæson bl.a. i langt højere grad skal involvere forældrene i arbejdet på træningsaftenerne med at klargøre joller til isætning osv., så vi kan koncentrere os om selve træningen.
Vi har også talt om muligheden af at begynde og deltage i stævner i den kommende
sæson, hvis der er interesse herfor blandt sejlerne.
Juniorafdelingen ser frem til den kommende sæson med masser af sejlglade VS-børn
på fjorden.
Dirigenten takkede juniorlederen for en dejlig positiv og optimistisk beretning og gav
herefter ordet videre til medlemmerne: Der var ingen medlemmer, der ønskede ordet
i forbindelse med juniorlederens beretning.
Dirigenten gav herefter ordet til Per B, 2,4 mR-afdelingen:

2,4 mR-afdelingens beretning:
Per B orienterede om, at Paraplegien havde været med i strejkerne inden for sundhedsområdet hele foråret. Først efter sommerferien dukkede de første patienter op fra Paraplegien, og der var to sejlere herfra, som blev ved til afslutningen af sæsonen.
Det betyder ikke, at der ikke var 2.4 mR-kølbåde på vandet i den første del af sæsonen –
her var det blot medlemmer af Sejlklubben, som hyggede sig på søen.
Vi ser frem til den kommende sæson, hvor der igen sejles hver tirsdag (bortset fra sommerferien).
Vi ser ligeledes frem til, at der igen vil være en gruppe patienter fra Paraplegien, som vil
gøre brug af 2,4 mR-kølbådene og TVINN’en ved søen.
Til slut en tak til ledelsen på Paraplegien for samarbejdet i 2008 - vi ser frem til den
kommende sæson.
Dirigenten takkede Per B for beretningen og gav herefter ordet videre til medlemmerne:
Der var ingen medlemmer, der ønskede ordet i forbindelse med 2,4 mR-afdelingens beretning.
Pkt. 3 - Forelæggelse af regnskab for det forløbne år – Kassereren gennemgik herefter det udsendte regnskab i hovedpunkter og supplerende efterfølgende med de nærmere
specifikationer til regnskabet.
Udgifterne til renovering af plads og vej ned til klubben, renovering af kran, nyt masteskur mod nord og nye tagrender er medtaget i regnskabet.
Regnskabet udviser et driftsresultat på 44.039 kr., hvilket bestyrelsen finder tilfredsstillende.
Herefter fik medlemmerne ordet:
Et medlem spurgte ind til, om det kunne passe, at klubben kun fik 1.600 kr. i provision
fra Codan – svaret er ja, for Sejlklubben får kun anvisningsprovision ved nytegning af
forsikringer hos Codan.
Generalforsamlingen godkendte herefter regnskabet for 2008.
Pkt. 4 - Fastsættelse af kontingent og pladsleje – Ingen ændringer i 2009 bortset fra en
pristalsregulering af pladslejen på 3 %.
Generalforsamlingen klappede og godkendte bestyrelsens forslag.
Pkt. 5 - Indkomne forslag
Dirigenten oplæste de indkomne forslag fra medlemmerne:

1.

Gæstepladserne for enden af den lille sejlklubbro (2 stk.) samt de 2 for
enden af den store kommunebro forsynes med planker ud til pælene evt.

2.

med en smal gangbro.
Ventelistegebyret forhøjes til min. 300 kr. i begge havnedele for at få en
realistisk venteliste.

Forslagsstiller: Kurt Grønkær.
Generalforsamlingens bemærkninger hertil:
Et par sejlere ved den kommunale bro fandt gæstepladsernes placering uheldig ift. de
sejlbåde, som går ud og ind af havnen for sejl.
Formanden nævnte, at vi snildt kunne forhøje ventelistegebyret i Sejlklubbens del –
mht. den kommunale del er der tale om forhandlingsstof mellem bestyrelsen og Teknisk Forvaltning. Et medlem fandt en forhøjelse at ventelistegebyret meget uheldigt –
man må kunne finde en anden metode til at få realistiske ventelister. Den kommunale
repræsentant fremhævede, at ventelisten for den kommunale del var realistisk.
Konklusionen blev, at Havne-/Pladsudvalget skulle arbejde videre med de to forslag i
samråd med bestyrelsen (forslagsstilleren var tilfreds hermed).
Dirigenten nævnte herefter, at der var 2 forslag til ændringer i havnen: Et forslag fra
en gruppe medlemmer samt bestyrelsens forslag til færdiggørelse af den gennemførte
havnerenovering i 1997 – 2000.
Dirigenten oplæste forslaget fra sejlerne:
Til bestyrelsen for Viborg Sejlklub.
Vi ved, at bestyrelsen overvejer en eller flere måder, hvorpå der kan blive bedre plads
til større både i havnen. I den forbindelse vil vi gerne give vort bidrag til overvejelserne og fremsætter derfor følgende til behandling ved generalforsamlingen.
Vi foreslår, at sejlklubbens lange bro og stenmole rettes ud fra knækket og helt ud.
Vinkelret derpå anlægges en ydermole afsluttet af et spunset brohoved ved havneindsejlingen. Derved skaffes plads til store både og 5 joller i læ bag ydermolen og samtidigt i et eller andet omfang større manøvreplads i forhavnen.
Såfremt der under alle omstændigheder skal laves en spuns langs den yderste del af
sejlklubbroen, vil vort forslag udnytte denne udgift bedre. Der er så mulighed for, at
der kan blive endda et par pladser mere end nu, foruden jollepladserne. Sejlklubbens
pladsleje i området vil blive øget væsentlig.

De 5 yderste pladser er beregnet til at blive ca. 4 x 17 m., som er lig med 68 m2, hvor
pladserne der nu er omkring 24 m2. Pladsernes størrelser længere indad vil så reducere
sig til at slutte ved ”knækket” med ca. 3 x 11 m.
Se vedlagte principskitse af 19.12.08.
Vi beder forsamlingen indstille til bestyrelsen at inddrage vort forslag i dens videre overvejelser.
Hjarbæk den 19.december 2008 –Forslagsstillere: Svend Madsen, Knud Søndergård, Ole
Utoft, Søren Schmidt, Holger Hørdum, Karl Muller, Per Ørskov, Søren Frausig, Henrik
Sørensen, Erik Justesen, Johan Ulrich, Preben Jensen, Henry Poulsen, Jan Justesen. Henrik Zacho.
Forslagsstillerne og generalforsamlingen fik herefter mulighed for at knytte nogle supplerende kommentarer til forslaget: Tidligere har vi altid lavet lappeløsninger, nu bør vi
for en gangs skyld vælge en løsning, som er fremtidsrettet. Det kan godt være at det bliver meget dyrere, men der er jo ingen der siger, at Hjarbæk til alle tider skal være den
billigste havn i fjorden (der var flere, som var enige heri). Et medlem nævnte, at der ikke
skulle pilles ved priserne og ejerforholdet i den kommunale havn. Man kunne jo nøjes
med at forhøje lejen for de store både. Virksund opkræver et indskud på 7.500 kr. for en
plads – men det skal gælde for alle pladser. Hvis en flytning af den nordlige mole skal
virke, skal den føres længere ud, så den yderste tværgående del kan gøres længere med
”overlap” ift. det kommunale molehoved – og så er vi også nødt til at fjerne ”knolden”
mod syd lige uden for det kommunale molehoved. Vi kan helt lade være med at tænke på
større både – vi har små både nok på venteliste til at fylde havnen, som den er.
Bestyrelsens bemærkninger til sejlernes forslag: Erling H nævnte, at bestyrelsen havde
fået en pris på udretning af den nordlige mole ved sejlklubbroen – prisen er 100.000 kr. +
moms. Entreprenøren ville ikke give en pris på uddybningen (trekanten) og fremhævede
også, at Sejlklubben fik et deponeringsproblem, da der blev tale om en betydelig mængde. Ansøgningsproceduren bliver lang, når der er tale om en udvidelse af havnen – specielt Skov- og naturstyrelsen vil stille en lang række krav til et sådant projekt: Fx en Marinearkæologisk forundersøgelse af bundforholdene, en analyse af bundmaterialet samt
problemer med at Hjarbæk Fjord er udpeget som EU fuglebeskyttelsesområde og ikke
mindst en skønnet pris på 1,5 til 2 mill. kr. Vi kan forsøge at ansøge om midler i forskellige puljer med professionel hjælp fra Viborg Idrætsråd (mod betaling) – De kan dog
ikke garantere, at vi får noget ud af det.
Der er kun medtaget et lille udpluk af de mange kommentarer til sejlernes forslag!

Dirigenten gav herefter ordet til Erling H, som gav en redegørelse for bestyrelsens
overvejelser:
Bestyrelsens overvejelser bygger på en færdiggørelse af den tidl. gennemførte havnerenovering og har som forudsætning, at Sejlklubben kan genbruge de tidligere gennemførte analyser af bundmaterialet i hele havnen, samt det daværende Viborg Amts
godkendelse til deponering af det opgravede på vinterpladsen. Det er ligeledes en
forudsætning, at man kan genbruge den tidl. gennemførte Marinearkæologiske forundersøgelse, som også omfattede boringer i havnen fra knækket og ud.
Bestyrelsens overvejelser omfatter:
Montering af ny fodspuns fra knækket og ud samt den nødvendige opgravning af
bundmaterialet foran fodspunsen (80 – 90 m3). Materialet placeret til afdrypning og
udtørring på den yderste del af vinterpladsen. Efter endt udtørring afrømmes det stabile gruslag på den yderste del og materialet fordeles og tildækkes igen.
Broen trækkes ind på stenmolen med bæringer i EURO-brønde og forsynes med en
ny bro i en bredde på 1,6 m. Herved forlænger man pladserne med min. 1,5 meter.
Alt udføres som fra knækket og ind i det tidl. projekt.
Der sættet et nyt rundt molehovedet i ”jerntræ” (ø 25 cm midma TFM 9 meter lange)
– Molehovedet fastgøres med to ankre inde i stensætningen. De store sten, der er
skredet ud i indsejlingen og til siderne, graves op og placeres på molehovedet.
Til det nye molehoved mener entreprenøren, at vi kan få 1/3 i tilskud fra Kystbeskyttelsespuljen hos Kystdirektoratet.
Entreprenøren kan udføre arbejde i løbet af 3 uger.
Bestyrelsen har indhentet tilbud på denne løsning: Samlet pris 400.000 kr. + moms,
hvilket kan finansieres inden for rammerne af det godkendte budget for 2009.
Dirigenten gav herefter ordet til generalforsamlingen: Flere mente, at bestyrelsens
overvejelser ikke var vidtgående nok – holdt stadig fast i sejlernes forslag. De samme
mente også, at bestyrelsens tilbagemelding på sejlernes forslag var for upræcis og
udokumenteret. Der var også flere medlemmer, som fandt bestyrelsens overvejelser
gode og økonomisk forsvarlige. Bestyrelsens overvejelser må indebære at pladserne
fra knækket og ud skal gøre bredere, så der bliver plads til større både. Hvis forandringerne virkelig skal batte noget, skal bestyrelsen også arbejde for en ny Jolle- og
små-bådehavn – så kan vi få en helt anden udnyttelse af Hjarbæk Havn.
Igen er der kun medtaget et lille udpluk af de mange kommentarer til bestyrelsens
overvejelser!

Dirigenten forsøgte at konkludere på følgende måde:
1.

Som jeg ser det er der tale om et forslag på den korte bane (bestyrelsens
overvejelser) og

2.

Et forslag med en meget længere tidshorisont, som kræver stort forarbejde
mht. projektets omfang, pris og finansiering samt afklaring alle involverede
myndigheders stillingtagen.

Bestyrelsen arbejder videre hermed og træffer selv de nødvendige beslutninger for en
evt. igangsættelse af forslaget på den korte bane.
Generalforsamlingen var enig heri.
Pkt. 6 – Valg af kasserer
Dirigenten oplyste, at kassereren modtager genvalg.
•

Orla Christensen genvælges med applaus.

Pkt. 7 – Valg til bestyrelsen
Der skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og én suppleant.
Dirigenten oplyser at Erling Hansen, Walther Thomsen og suppleanten Jens Dyrbye alle
modtager genvalg.
•

Erling Hansen og Walther Thomsen genvælges med applaus.

•

Suppleanten Jens Dyrbye genvælges med applaus.

Pkt. 8 – Valg af revisor og revisorsuppleant – På valg er Knud Bloch-Jensen (revisor –
modtager genvalg) og Harry Vig L (revisorsuppleant – modtager genvalg).
•

Begge genvælges med applaus.

Pkt. 9 - Nedsættelse af udvalg
Havne-/pladsudvalget:
Per Ravn modtager ikke genvalg – de øvrige medlemmer modtager genvalg.
Udvalget foreslår Niels (betjent) Søndergaard som nyt medlem.
•

Niels betjent og de øvrige vælges med applaus

Kapsejladsudvalget :
Erling H orienterede om, at alle i det tidligere udvalg ikke ønsker genvalg. Jesper B har
dog sagt ja til at fungere som start- og dommerbåd i den kommende sæson.
Kapsejladserne er et vigtigt element i klubbens formålsbeskrivelse og bestyrelsen vil
arbejde for en nytænkning af onsdagssejladserne sammen onsdagssejlerne.
•

Knud Bloch-Jensen blev valg til udvalget og vil sammen med bestyrelsens kontaktperson til udvalget (Erling H) tage initiativ til et møde med onsdagssejlerne

herom. Der kan blive tale om ”en sparemodel”), som dirigenten benævnte det,
med start og mål ved havnen som sjægtesejlerne.
Klubhusudvalget:
Oluf N og Jørgen K modtager genvalg til klubhusudvalget
•

Oluf N og Jørgen K vælges med applaus.

•

Børge List fungerer også fremover som bestyrer af øl og vand – ingen gør
det bedre

2,4 mR-udvalget
(modtager genvalg)
Per B genvælges med applaus.

•

D. S. isbåde
Det var p.t. ikke muligt at finde en kontaktperson til udvalget

•

Bladudvalget
(modtager begge genvalg)
Bjarne og Ejler genvælges med applaus.

•

Juniorudvalget
(modtager genvalg)
Henrik Zacho fortsætter som juniorleder med applaus.

•

Bøjeudvalget
(modtager genvalg – selvom arbejdet kan være og har været slidsomt i 2008)
Harry Vig og Børge List genvælges med applaus.

•

Festudvalgskoordinator
(modtager genvalg)
Elly Thomassen genvælges med applaus.

•

Pkt. 10 - Drøftelse af planer for det kommende år
Bestyrelsens planer for det kommen år omfatter:
Bestyrelsen vil arbejde videre med planerne for en færdiggørelse af havnere-

•

noveringen. Der kan blive tale såvel en løsning på den korte bane samt en
mere omfattende løsning på længere sigt, hvilket kommer til at fylde en del
ved de kommende bestyrelsesmøder.
Dirigenten efterlyste herefter kommentarer og forslag fra generalforsamlingen:
Et medlem stiller forslag om,
•

at terrassen fra klublokalet ”underdækkes” så det bliver muligt at grille i
regnvejr.

Et medlem efterlyser
•

bedre forhold med vand på den øverste plads (uden vandafledningsafgift).

Forslagene medtages og behandles på mødet med udvalgene den 3. marts 2009.
Pkt. 11 – Eventuelt
Formanden oplyste, at han havde indhentet et par tilbud fra andre kranfirmaer – men som
situationen ser ud nu og her, satser bestyrelsen på at benytte Søndergaard (med nye ejere)
til en pris pr. båd på 350 kr. – dette skal dog endelig på plads ved det første bestyrelsesmøde.
Et medlem oplyste, at de nye ejere har udskiftet mobilkranen til en lidt mindre model
med kortere rækkevidde. Formanden undersøger dette snarest.
Formanden takkede til slut dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen og de fremmødte for god ro og orden under samme (han skulle dog lige have lidt vejledningen fra
medlemmerne herom). Dirigenten stiller i denne sammenhæng forslag om, at evt. forslag
til dagsordenens Pkt. 5 Indkomne forslag ”fremover” medtages på dagordenen – evt.
suppleret med de nødvendige bilag, så medlemmerne kan sætte sig ind i forslagene forinden generalforsamlingen.
Sejlerkruset tildeles dette år til Børge List og Åge Foldbjerg for deres daglige indsats
sæsonen igennem med små reparationer og forbedringer på havnen, klargøring og smøring af kran, deres hjælpsomhed med samme samt græsslåning og mange mange andre
ting.
Generalforsamlingen gav megen applaus til dette.
Generalforsamlingen afsluttes vanen tro med et trefoldigt leve for Viborg Sejlklub.
Herefter var Sejlklubben vært ved et fælles kaffebord.
Mødet med udvalgene fastsættes til den 3. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset
(udmeldt på generalforsamlingen og på hjemmesiden)
Bestyrelsen konstituerer sig inden mødet og mødes kl. 17.30 i klubhuset
(konstituering og borddækning). Der serveres pølsebord for udvalgsmedlemmerne
- bestilles hos Storm (Per B sørger herfor).
WT - 26. februar 2009

Vil du ikke skydes under din sejlads, så kik på hjemmesiden under
”Skydeområder”, dækker dog ikke Nørrebro.

Position: Bredde: 56° 43,1 Længde: 9° 09,7
Skudretning: 6060 TS
Fareområdets længde: 3100 meter
Bemærkninger: Sejlrenden vest om Rotholm kan ikke anvendes. Skydebanen er ikke
hensigtsmæssigt placeret. Skydebanen er indtegnet på DTK 1:25.000.
Der placeres skydekugler på bakken W for anlægget og ved strandkanten umiddelbart bag markørdækningen.
© Kort & Matrikelstyrelsen J. nr.: 661-047/2003.
Kortet må ikke anvendes til navigation.

Turbøjer.
Hvert år udlægger bøjeudvalget i Viborg Sejlklub fortøjningsbøjer på vegne af Dansk
Sejlunion. Der er nu 3. bøjer i Hjarbæk fjord på følgende positioner.
Slusen 56’36,25N009’17,40E
Lynderup-Knudshoved 56’33,10,5N009’19,49,6E
Tårupgård 56’32,70N009’16,80E

Flagføringens mest gængse regler.
Det er selvfølgelig ikke forbudt at gøre det anderledes, kun dårlig reklame for din sejlklub og dig, hvis du fører klubstander.

SØSÆTNING

LØRDAG 25. APRIL KL. 08.00
ALLE BÅDEJERE SOM ØNSKER BÅD SØSAT MØDER KL. 08.00
MOBILKRANHOLD: NIELS SØNDERGÅRD, KURT GRØNKJÆR,
JØRGEN KOFOED
LASTBILKRANHOLD: BØRGE LIST, JØRGEN KRISTIAN LYKKE
SCHMIDT, SØREN SCHMIDT
BÅDEJERE SOM IKKE SKAL I VANDET SKAL MØDE OP FOR FLYTNING
AF DERES BÅD.
STATIVER SÆTTES PÅ PLADS TIRSDAG D. 28. APRIL. KL. 18.30
Det forventes at alle bådejere hjælper til ved søsætning. Gennemgå dit stativ efter søsætning, så det er klar til efteråret. Havne-pladsudvalgets kranfolk har ikke ansvaret for at
dit stativ er klar til at sætte båd i, det har du selv.
Ligeledes ryd op på pladsen hvor din båd har stået fjern eventuelle strips, tvist, malerdåser etc.
HUSK.
Oprydning: Du bedes selv sørge for, at der er ryddet op efter dig, det være sig malerbøtter, klude, kabelstrips og lignende, så pladsen kan fremstå pæn og ryddelig.
Søsætning: Hvis du af en eller anden grund ikke skal have din båd i vandet denne
sommer, skal du selv eller en stedfortræder møde op til den kollektive søsætning, da
vi vil have din båd sat op i bagerste række, så vi undgår, at der står både midt på
pladsen hele sommeren. Hvis båden bare skal lidt senere i vandet, aftales det med
havne-/pladsudvalget.
Strøm: Vi beder dig om, at vurdere hvor nødvendig det er for dig, at have din båd
permanent tilsluttet strøm, dels af hensyn til andre, og også på grund af brandfare
(dem der bruger lænsepumpe skal naturligvis være tilsluttet i det omfang der er nødvendig).

Stativer: Vi har forsøgt at lave et system, så det er nemmere at se hvor stativet
skal anbringes, når du af en eller anden grund ikke selv møder op, når stativerne
skal håndteres. Derfor beder vi dig om, at kontrollere det tildelte nummer (som
er din sommerplads nr.) er monteret på dit stativ, ved manglende nummer henvend dig til havne-/ pladsudvalget.
Masteskur: Da vi gerne vil forsøge at holde en vis orden og system i masteskuret, beder vi dig mærke dine ting med enten navn eller sommerplads nummer, så
vi kan se, at det materiel der er, også har en ejermand.
Fortøjninger: Da der nogle gange kan være en kraftig vind og sø i havnen, beder vi dig sørge for, at dine fortøjninger er tilstrækkelig dimensioneret og i orden, samt forsynet med fjedre så vi undgår de kraftige ryk i pæle og broer.
Grill: Da vi gerne vil bevare vores altan pæn og fri for kul, sod og røg, er det
ikke tillad at benytte altanen til Grill, men henviser til terrassen nedenunder,
hvor man så efterfølgende kan nyde maden og den smukke udsigt fra altanen.
Fald: For ikke at forstyrre den dejlige idyl og ro, i havnen beder vi dig kontrollere, at der ikke er noget, der slår ind på masten, så bind dine fald og andet tovværk ud, der er jo stadig nogen i havnen, når du er taget hjem fra din sejltur.
Vand: Der må ikke kobles vandslange til i klubhuset, ligesom der heller ikke
må tages strøm til højtryksrenser, idet det vil skabe problemer med strøm til
køkkenet. Når der er lukket for vand ud på broerne, må der ikke åbnes igen, før
risikoen for frostsprængning er ovre. Vand til rengøring hentes i værkstedet.
Miljøskur: Al Kemikalieaffald samt malerbøtter, pensler, olieklude, oliefiltre og lignende skal anbringes i de dertil indrettede beholdere. Der er tydelig skiltning med hvor de forskellige ting anbringes.
Havnepladsudvalg 2009.
Formand:
Søren Kristian Schmidt
Tlf.: 86 60 15 48
Mobil: 23 23 08 27
Arbejde: 89 26 02 50
Email: lykkebo@get2net.dk
Børge List
Tlf.: 86 68 63 27
Mobil: 23 39 25 06
Email: b.list@mail.dk
Niels Søndergård
Tlf: 86623934
Email: viborgkarate@yahoo.dk

Kurt Grønkjær
Tlf.: 86 61 02 01
Mobil: 20 19 22 01
Email: vib@vib.dk
Kommunal rep.:
Knud Søndergaard
Tlf.: 86 64 22 12
Mobil: 21 29 72 12
Email: knud.soendergaard@privat.dk
Sjægtelaugets rep.:
Leif Tipsmark
Tlf.: 86 64 37 37
Email:leif@tipsmark.dk

Sammendrag fra bestyrelsens konstituering og mødet med udvalgene 3. marts 2009
kl. 17.30 i klubhuset
Fraværende: Afbud fra Frank R (er på ferie)
1. Bestyrelsens konstituering
Bestyrelsespost:

Kontakt til udvalg

Peter Blach, formand

Bøje- og festudvalg

Erling Hansen, næstformand

Kapsejladsudvalg (Forvaltningen byggesager m.v.)

Orla V Christensen, kasserer
Walther Thomsen, sekretær

2,4 mR- og Bladudvalg

Henrik Zacho, juniorleder

Juniorafdelingen

Frank Rømer, bestyrelsesmedlem

Havne-/pladsudvalg

Per Bach, bestyrelsesmedlem

Klubhusudvalget

Jens Dyrbye, suppleant
Bestyrelsen konstituerede sig, som ovenfor.
Per B følger op på Miriams byggeprojekt og reetableringen foran klubhuset mod øst.
Bestyrelsen har sagt nej til en låge i det nye plankeværk, som Miriam opsætter i det matrikulære skel fra vej og ned til hækken.
Sekretæren laver et ansøgningsudkast til Kystdirektoratet om havnerenoveringen.
2. Mødet med udvalgene kl. 19.00
- Bestyrelsens planer for det kommende år omfatter:
Formanden gave kort velkomst til de fremmødte i udvalgene og fortsatte herefter med
ønskerne fra generalforsamlingen i 2008 og 2009:
Generalforsamlingen 2008:
1. Et medlem efterlyser bedre forhold med el og vand på den yderste del af pladsen.
2. Et medlem nævner, at stakittet op mod strandvejen er ved at være pilråddent og bør
udskiftes.
Generalforsamlingen 2009
3. Gæstepladserne for enden af den lille sejlklubbro (2 stk.) samt de 2 for enden af den
store kommunebro forsynes med planker ud til pælene evt. med en smal gangbro
4. Ventelistegebyret forhøjes til min. 300 kr. i begge havnedele for at få en realistisk
venteliste.
5. Vand på den øverste plads (uden vandafledningsbidrag)
6. Forslaget på den korte bane (bestyrelsens forslag)
Udvalgsmedlemmerne: Problemerne med el og vand forekommer alene i forbindelse
med bådoptagningen og forårsklargøringen (Pkt. 1 og 5). Hvis vi skal ændre bør det ske,

når der kommer en gravemaskine ned i klubben i fm. havnerenoveringen – Havne-/
Pladsudvalget overvejer hvordan. En løsning kunne være flere og længere vandslanger.
Udvalgsmedlemmer: Mht. til gæstepladserne for enden af de to broer, er det specielt
problematisk med gæstepladser for enden af den lille sejlklubbro, når folkebådene
går ud for sejl – forlaget skrinlægges.
Der var også synspunkter for og imod de to gæstepladser for enden af den store
kommunebro. Der var dog flertal for, at sætte planker på siden af pælene for at sikre
en bedre affendring og beskyttelse af de to både på de yderste pladser. Samtidig suppleres med en vandret planke mellem pælene (en smal gangbro). Dette forslag skal
afstemmes med Viborg Kommune, da Teknisk Forvaltning skal give tilladelse hertil.
Bestyrelsen: Bestyrelsen er modstander af en ventelistegebyr på 300 kr. i sejlklubbens del – ventelisteproblematikken må løses ved, at der sker en opstramning omkring ventelisteopdateringen ved årsskiftet. Der skal skriftlig informeres til alle på
sidste års venteliste om opdateringen (via E-mail eller alm. brev). Alle skal have
kendskab til sidste frist for indsendelse – Ikke rettidigt indkomne ønsker må medføre, at man rykker ned og begynder forfra (bestyrelsens forslag).
Peter B stiller herefter følgende spørgsmål til udvalgsmedlemmerne: På hvilket tidspunkt af året skal en eventuel havnerenovering gennemføres? Der var flertal for, at
en havnerenovering skulle gennemføres, når bådene var på land og frem til søsætningen. Det betyder, at den yderste række på vinterpladsen skal friholdes til udtørring
og afdrypning af det opgravede materiale på ca. 80 m3.
Spørgsmålet udløste næsten ”en helt ny generalforsamling” – en sejler udtrykte skuffelse over, at bestyrelsen og sejlklubbens medlemmer ikke ville investere i bedre
forhold for både, der går ud og ind i havnen for sejl. Flere skar igennem: Det er bestyrelsen, der beslutter hvilket forslag, der skal igangsættes og gennemføres – det var
konklusionen på generalforsamlingen.
4. Udvalgenes ønsker
Bladudvalget: Lige nu er der sparet lidt ved at flytte til en anden hjemmesideudbyder – Udvalget har p.t. ingen nye ønsker. Et medlem foreslog, at bladudvalget lavede
et indlæg, hvor man opfordrede medlemmerne til at oplyse deres E-mail til Havne-/
Pladsudvalget – Bladudvalget laver et forslag hertil.
Bøjeudvalget: Harry V gav herefter en malende beskrivelse af udvalgets besværligheder i 2008 – det havde været dyrt i øl og klemmer – Mht. de nye bøjer og ankre er
disse betalt af DS. Den nye bøje ved Lynderup er nu officiel.
Festudvalgskoordinatoren: Elly nævnte, at Sonja allerede har lavet en fint nyt opslag til arrangementerne i 2009. Opslaget placeres på opslagstavlen, så medlemmerne kan skrive sig på som tovholder/arrangør af et eller flere arrangementer, som sidste år.

2,4 mR-udvalget: Per B nævnte, at der skulle tilpasses en ny mast til den sidste af de 3
stk. 2,4 mR-kølbåde. Der er ligeledes behov for en reparation af motorværnet til kranen –
dækslet er vredet af her i foråret, så der skal som minimum en ny boks på (Vissing) –
ellers er der kun tale om alm. klargøring.
Klubhusudvalget: Oluf N efterspurgte arrangementer til kalenderen – bestyrelsen har
endnu ikke drøftet disse, men Ejler har allerede medtaget mange datoer i kalenderen på
hjemmesiden. Et udvalgsmedlem nævnte, at klubhuset skulle friholdes til medlemmerne
weekend’en før søsætningen og weekend’en efter søsætningen – den samme model i
forbindelse med bådoptagningen.
Havne-/Pladsudvalget: Søren S nævnte, at man dette år ville uddele flere pladser som
faste pladser – Bestyrelsen gjorde indsigelse mod dette, da man finder tidspunktet meget
uheldigt, når vi tager fat på en renovering af den sidste del af havnen henover vinteren
2009. I denne sammenhæng kan det være en fordel med lånepladser, og dem kan udvalget fint uddele allerede nu. Søren S oplyste endvidere, at der blev problemer med at tilfredsstille alle.
Bestyrelsens opfattelse er, at når alle gode kræfter i udvalget sætter sig sammen og diskuterer mulighederne – finder man også tilfredsstillende løsninger for alle som sidste år.
Kapsejladsudvalget: Udvalget består p.t. af Knud Bloch, Jesper Bak og Erling Hansen
– de indkalder onsdagssejlerne m.fl. til møde om en fremtidig model – Bestyrelsen finder
det meget vigtigt, at der afvikles kapsejladser med flest mulige deltagere sæsonen igennem.
Juniorudvalget: Per orienterede om, at udvalget nu havde kørt de to motorer op til forårseftersyn i Virksund. De var ligeledes i gang med nogle drøftelser omkring en byttehandel med den store motor 30 hk.
4. Forstærket Pølsebord og evt.:
Per B havde sørget for et noget udvidet traktement dette år – sekretærens vurdering var,
at de 99 % af de fremmødte, som fandt behag heri.
Intet under evt.
Næste bestyrelsesmøde:
Tirsdag den 17. marts 2009 kl. 19.30 i klubhuset
WT-04.03.2009
Julefrokost 2008.
Søren, Knud, Jens og deres koner havde virkelig lagt sig i selen for at lave en god og
underholdende julefrokost.
Maden var en blanding af traditionel julemad samt nye tiltag, en virkelig god kombination. Der var også underholdning dels med Ingo, men også en god tegn og gæt konkurrence, som involverede alle. Så var der traditionen tro amerikansk lotteri, denne gang med
masser af sponsorgaver, så ikke mange gik tomhændede hjem. – Inden man havde set sig
om, havde man faktisk hygget sig og været til julefrokost i 7 – 8 timer.
Ejler

Sammendrag fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2009 i Hjarbæk
Afbud: Orla C og Henrik Z
Pkt. 1: Godkendelse af referatet fra sidste møde.
Pkt. 2: Ny fra formanden.
Det er et krav, at der foreligger en ”børneattest” for trænerne i juniorafdelingen –
attesten findes på DS hjemmesiden – Per og Frank bringer dette videre til Henrik Z,
som sørger herfor.
Juniorafdelingen skal ligeledes sikre, at trænerne har det nødvendige speedbådskørekort, hvis man anvender 30 HK-motoren.
Peter nævnte, at han havde modtaget diverse breve fra DS om anvendelse af den
ulovlige TBT-holdige bundmaling. Bestyrelsens holdning til dette er, at alle bådejere
er forpligtet på at anvende lovlig og godkendt bundmaling – i modsat fald kan der
blive tale om bortvisning fra Sejlklubbens havnedel.
Formanden påpeger bl.a. dette i sit indlæg i det nye blad – bladudvalget kan supplere
med artiklen om samme fra DS-hjemmesiden. Teknisk Forvaltning orienteres også
om det mulige problem.
Formanden har talt med kranfirmaet om søsætningen – og de kommer som aftalt
med den kendte mobilkran og en anden lastbil med en lidt mindre kran, men begge
chauffører har ja til, at de kan løse opgaven som sidste gang.
Bordet rundt:
Havne-/pladsudvalget – Frank orienterede om pladsfordelingsmødet, der var forløbet
tilfredsstillende. Frank oplyste endvidere, at han havde truffet aftale med ejeren af
”Grønlandskutteren” om, at afsejlingen fra Hjarbæk Havn sker i løbet af Påsken, når
slusen er åben.
Bestyrelsen holder fast i, at der skal strammes op, når ventelisterne igen skal opdateres ved årsskiftet. Alle, der står på venteliste, skal have en E-mail eller et brev herom
med en tydelig sidste frist for at bevare den aktuelle placering på ventelisten.
Havne-/pladsudvalget har stillet forslag om en forhøjelse af lejen for gæstepladser og
miljøafgift – Bestyrelsen siger ja til 100 kr. for en gæsteplads og 30 kr. i miljøafgift.
Sekretæren orienterede herefter om arbejdet med en ansøgning Kystdirektoratet – De
nye blanketter til ansøgning om tilskud fra Kystsikringspuljen er endnu ikke tilgængelige på Kystdirektoratets hjemmeside. Det blev ligeledes aftalt, at sekretæren tager
kontakt til Teknisk Forvaltning for at klarlægge deres mulige engagement i forslaget
på den lange bane.
Juniorudvalget – Per nævnte at udvalget endnu ikke har afsluttet handlen vedrørende
30 HK-motoren. Udvalget orienterer bestyrelsen om resultatet inden der købes/
byttes med en ny 9 HK, 4-takts motor. Motorerne er p.t. i Virksund til forårsklargø-

ring.
Klubhusudvalget – Per B sørger for, at Oluf får de nødvendige oplysninger til kalenderen. Bestyrelsen var enig om, at klubhuset ikke kunne udlånes i weekenden før og efter
søsætningen og det samme ved bådoptagningen. Medlemmerne skal have mulighed for
at anvende klubhuset i forbindelse med forårsklargøringen og afrigningen.
Kapsejladsudvalget – Erling H orienterede om, at det første møde i det nye kapsejladsudvalg nu er på hjemmesiden – Det er meget vigtigt, at sejlerne møder op, så der kan arbejdes videre med en ny model for onsdagssejladserne.
Blad- og 2,4 mR-udvalget – Sekretæren orienterede om, at planerne for et fælles Søsportscenter ved Nørresø nu var skrinlagt. Kajakklubben har indgået en skriftlig aftale
med Roklubben, så de fremover er placeret her. FDF er endnu ikke afklaret mht. anvendelsen af arealet ved Nørresø nord.
Næste bestyrelsesmøde:
Tirsdag den 14. april 2009 kl. 19.00 i klubhuset – Orienteringsmøde med Borgerforeningens bestyrelse samme aften kl. 20.00.
WT – 18.03.2009
Bladudvalget søger nyt initiativ!!
Vi i bladudvalget har studeret udviklingen med bladet indenfor de sidste 4. år, og kan
godt se den positive udvikling, men nu er det ligesom udvikling og ideer er gået lidt i stå.
Så skulle der være en blandt jer medlemmer, som går rundt med ideer omkring ændringer og nyt layout byder vi det meget velkommen.
Jobbet er godt, der er ingen ansvar, kun overfor dig selv og medlemmerne. Lønnen er
lige så god, der er nemlig ingen! Det bedste du kan opnå er at blive populær, eller det
værst tænkelige upopulær, hvilket altid kan rettes op i næste nummer af bladet.
Bladudvalget
Bytte- salgsdag.
Nu har du chancen for at rydde op i kælder og på loft.
I forbindelse med lørdagsfrokost d. 18/4 er der mulighed for at bytte og sælge det bådudstyr, som bare ligger og aldrig bliver brugt.
Kom og gør en god handel i klubhuset og på terrassen fra kl. 11.00.
Kl. 12.30 vil der være frokost til den sædvanlige lave pris.
Kurt Grønkær

AKTIVITETSOVERSIGT.
Således vedtaget på Viborg Sejlklubs generalforsamling den 24. februar 2009.
For at få den festlige del af klubbens arrangementer til at ”hænge sammen”, har
vi bestemt, at interesserede deltagere som godt vil påtage sig at afvikle et af nedenstående arrangementer, selv skal skrive sig på.
Det kan ikke være meningen, at Bestyrelsen næsten hver gang selv skal stå for
borddækning, indkøb, oprydning o.s.v. Vi må løfte i flok.
Du ved bedst selv, om du kun har deltaget som ”gæst” – det er jo det nemmeste.
Men det kan altså også være sjovt at fungere som ”tovholder” på et arrangement.
Så fat kuglepennen og skriv dig på. ”Please”. Så er vi mange der bliver glade. Vi
skulle jo nødigt til at aflyse en fest.

Søsætning: Lørdag, den 25. april: ___________________________
Forårsfest: Onsdag, den 02. maj: ____________________________
Sct. Hans Fest: Mandag, den 23. juni: _______________________
Afriggerfest: Lørdag, den 18. oktober: _______________________
Bådoptagning: Lørdag, den 17. oktober: _____________________
Julefrokost: Lørdag, den 12. december: ______________________

Kapsejlads.
Som følge af at kapsejladsudvalget for de tidligere år ikke har ønsket at forsætte, og fordi
vi er i tvivl om, hvor mange der vil sejle kapsejlads i 2009, indkaldes hermed til møde
den 15. april 2009. kl. 19.30 i klubhuset for at undersøge følgende:
•
•

Er der nogen der er interesseret i at sejle kapsejlads.
Er der nogen som vil være i kapsejladsudvalget.

På mødet vil ovennævnte blive drøftet, ligesom der vil blive drøftet muligheder for ændringer i måden hvorpå der sejles kapsejlads i Hjarbæk, således at der igen kan skabet
interesse herfor.
Alle opfordres til at møde op og gøre sin indflydelse gældende.
Med venlig hilsen
Erling Hansen

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

Et besøg værd.
Det kan anbefales at besøge Sundsøre havn, som er en hyggelig havn med moderne faciliteter som f.eks. Internet i klubhuset.
Samtidig kan man lægge aftenturen forbi Sundsørehus, som ligger tæt på havnen, hvor
maden er god og særdeles billig. Imens man venter på maden, kan man kikke på brugskunst på 1. sal.
Ejler

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.
Ny knap ”Skydeområder” hvor man lidt nede på siden, kan få oplysninger om de forskellige skydeområder ved at klikke på nummeret.

Følgende:
Har meldt sig ind i Viborg Sejlklub.
De bydes hjertelig velkommen i VS med håbet om, at de vil få glæde og fornøjelse af
medlemskabet.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Fornavn

Efternavn

Adresse 2

Post

Bynavn

Erik Bak

Sørensen

Rønnevej 12

8800

Viborg

Svend Wedel

Sørensen

Bøgens Kvarter 37

7400

Herning

Åge

Villumsen

Kølsenvej 43

8831

Løgstrup

Kalenderen for 2009
Aktivitet

Bem.

Dato
11/04-2009

Klubhus optaget

Hjarbæk

14/04-2009

Bestyrelsesmøde kl. 19.00

Hjarbæk

15/04-2009

Møde ang. fremtidig kapsejlads (Program)

28/04-2009

Hjarbæk
Lørdagsfrokost kl. 12.30 (salg af bådudstyr)
Hjarbæk
Klubhus også optaget aften.
Søsætning (Program)
Hjarbæk
Stativer sættes på plads kl. 18.30
Hjarbæk

02/05-2009

Forårsfest

30/05-2009

Deadline for bladindlæg.

23/06-2009

Skt. Hans aften

Hjarbæk

01/08-2009

Klubhus optaget

Hjarbæk

18/04-2009
25/04-2009

Hjarbæk

14-16/08-2009 VM i Sjægtesejlads

Hjarbæk

29/8-2009

Fransgaard Cup

Virksund

31/08-2009

Deadline for bladindlæg

11-13/9-2009

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
JUNI 2009.
Deadline for indlæg til dette
nr. er 25. MAJ 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

