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Så kom bådene op.
Nu står bådene på land, og vi har haft det første lavtryk med en tilhørende kraftig
storm ind over Hjarbæk, uden det gav anledning til alvorlige skader på fartøjerne på
pladsen. Det betyder, at vi har fået vores både til at stå trygt og godt i stativerne.
Sejlklubben er nu i fuld gang med renoveringsprojektet af den store sejlklubbro og et
nyt molehoved. Det gamle broanlæg er fjernet og meget er allerede genbrugt – så alle
kan være sikre på at spildprocenten bliver meget lille. Det nye molehoved er også sat,
ringstrækket er monteret, og alt er klar til, at molehovedet fyldes med nye storsten –
der skal dog lige sættes en kort fodspuns ind i hjørnet ved den nordlige mole inden
stenene køres ud.
De firkantede jerntræpæle er også sat fra knækket og ud til det runde molehoved
(mange gamle og store pæle i havnebunden har drillet i arbejdet) – Jerntræet fra hjørnet og ind til knækket kommer til at danne forkant på det nye broanlæg og pladserne
forlænges nu tilsvarende, som fra knækket og ind til slæbestedet.
Den aftalte udgravning er også gennemført - der resterer alene lidt udgravning ind i
mellem jerntræpælene, så fodspunsen kan presses ned bagved – meget er dette materiale kommer tilbage bag ved den nye fodspuns, når den er på plads.
Sejlklubben har samtidig haft en af de største gravemaskiner nede i Hjarbæk – anledningen var primært den lerknold (lidt uden for kranen), som altid driller – den er nu
væk. Den store gravemaskine blev også anvendt til gravearbejdet foran det nye broanlæg, mens den anden gravemaskine arbejdede med jerntræpælene og molehovedet. Det
er absolut en fornøjelse at se, hvordan Ivan Jakobsens meget professionelle folk arbejder – og de gør det altså - uanset om regn og storm pisker ind over Hjarbæk Havn – det
tror jeg, at alle sejlerne er imponeret over.
De professionelles arbejdsindsats går fint i tråd med Viborg Sejlklubs ”ældregruppe”,
som ikke har det samme udstyr til rådighed, som Ivans folk har – Men de er slidsomme
og har altid kreative løsninger på problemerne – og så kan de noget andet og meget
værdifuldt for en lille sejlklub: De genanvender de brugte materialer ned til mindste
del og på den måde bidrager de positivt til større projekter med købt arbejdskraft – det
er vi meget glade for i bestyrelsen.
Der er også stor ros til Frank R og Walter T for den måde de griber tingene an på. Vi
må heller ikke glemme, at et havneprojekt med store maskiner og øget trafik stiller
store krav til vore naboer i Hjarbæk – Vi har lagt megen vægt på at beskytte de gamle
bygninger, der ligger tæt på vejen, med store jernplader på vejen med de gener, det nu

giver. Pladerne er væk nu og natteroen har forhåbentlig igen bredt sig i området – pladerne vender sikkert tilbage ganske kortvarig, mens den store gravemaskine køres ud på
blokvognen og væk fra Hjarbæk.
En lille gruppe kvindelige sejlere har taget initiativ til et nyt tiltag i Sejlklubben – det
betyder, at nye sejlere kan tage et duelighedsbevis i løbet af vinteren og tilhørende prøve
med Søren S som instruktør – de samme sejlere barsler også med et par kursusdage med
knuder, splejsninger, tovværksarbejde m.v. – alt det kan du læse mere om inde i bladet –
godt gået.
Jeg vil til slut ønske alle en rigtig god jul og godt nytår
Formanden
Sammendrag fra bestyrelsesmødet den 15. september 2009 i Hjarbæk
Afbud: Orla C og Per B
Pkt. 1: Godkendelse af referatet fra sidste møde.
Pkt. 2: Drøftelse af havneprojektet
Jørgen K, Åge F og Børge L deltog i den første del af mødet med henblik på at få den
nødvendige indsigt i projektet. Frank gav en orientering om de aftaler bestyrelsen har
lavet med Ivan J (Jørgen K og Åge F fik kopi af Franks notat om samme). Aftalen blev,
at den lille arbejdsgruppe selv indkalder den nødvendige hjælp til arbejdet – det blev
ligeledes aftalt, at sejlernes evt. ønsker om ændringer i projektet skulle henvises til bestyrelsen.
Bestyrelsen orienterede om, at der var truffet aftale med Ivan J om at fjerne ”knolden”
lige før kranen.
Jørgen K indhenter tilbud på nyt træværk til den nye bro fra knækket og ud (alt udskiftes) – de gamle bromaterialer genanvendes som tidl. aftalt - Jørgen K indhenter to tilbud.
Frank gav til slut en orientering om den valgte nye belysning på sejlklubbroen fra kranen
og ud. Frank afbryder strømmen fra knækket og ud umiddelbart efter bådoptagningen.
Rambukken placeres ved kranen som de tidl. år.
Pkt. 3 - Kapsejladsudvalget
Erling konkluderede, at de nye onsdagssejladser var forløbet fint og tilfredsstillende –
der kan blive tale om nogle få justeringer til næste år.
Fælles turen i september videreføres i 2010.
Problemerne i slusen søges nu løst med en drøftelse med den ansvarlige ledelsesperson i
Viborg Kommune – Sejlklubbens forslag går på opsætning af to planker i hver side til
fenderne.

Pkt. 4 Juniorafdelingen
Henrik Z orienterede om Virksunds henvendelse om lån/køb af gamle joller. Bestyrelsen sagde ja til udlån af de tre gamle joller – Henrik m.fl. finder de tilhørende rigge
samt sejl – skulle gerne være på plads inden bådoptagningen.
Mht. flere telefonpæle er energiselskaberne åbne for dette, herved slipper de for en
miljørigtig fjernelse af de gamle pæle - Sekretæren undersøger regelgrundlaget for
gamle el-master.
Pkt. 5 - Farvandsvæsenet og Kort- og matrikelstyrelsen:
De to orienteringsbreve med bilag blev underskrevet af formanden – Erling sørger for
afsendelse af begge med kopi til Sejlklubben.
Næste bestyrelsesmøde:
•

Bestyrelsesmøde den 27. oktober 2009 i klubhuset kl. 19.30

WT – 16.09.2009

Sammendrag fra bestyrelsesmødet den 27. oktober 2009 i Hjarbæk
Afbud: Per B
Pkt. 1: Godkendelse af referatet fra sidste møde.
Pkt. 2: Nyt fra formanden
Bådoptagningen:
Der var 49 både med i den fælles optagning, hvilket er tilfredsstillende rent økonomisk. Optagningen forløb desværre ikke uden et grimt uheld med en båd, der lige var
afsat i stativet – heldigvis uden alvorlige personskader. Bortset fra dette uheld forløb
optagningen som planlagt, og Havne-/Pladsudvalget har rent planlægningsmæssigt
sikret god plads til havnerenoveringen.
Kranholdene leverede igen en stor indsats – det samme gælder for ”pigerne” i køkkenet – stor tak for det.
Dagen blev dog lidt længere end vanligt pga. en sprængt hydraulikslange – Slangen
blev udskiftet, og de sidste 4-5 store både kom på land lidt forsinket.
Indstilling af regionsvalgte bestyrelsesmedlemmer til DS:
Bestyrelsen blev enig om, at bakke op om forslaget fra regionen.
Netværk Limfjordens konference:
Sejlklubben deltager ikke i konferencen
Ældregruppens arbejdsindsats:

Alle var enige om, at det var et stort og solidt arbejde ældregruppen havde udført mandag og tirsdag – situationen er nu, at det gamle broanlæg er fjernet og havnedelen er klar
til entreprenøren. Hvis nogle er i tvivl om, hvem der har bidraget, kommer de her: Åge F,
Jørgen K, Børge L, Kurt B L, Bjarne K, Jørgen J, Erik N, Henry P samt Erik H – stor tak
for indsatsen.
Gruppen arbejder videre torsdag (hvis vejrmeldingen holder) med overdækning af stensætningen fra kranen og ud med de gamle bromaterialer.
Pkt. 3 – Arealet foran klubhuset (mod øst)
Beplantningen mod vejen udskydes til foråret.
Pkt. 4 - Kapsejladsudvalget
Erling stillede forslag om en strategidag i det kommende år. Der var enighed herom og
der er endnu ikke fastlagt et endeligt indhold for dagen – der blev heller ikke fastlagt et
tidspunkt.
Mht. det årlige møde med Forvaltningen (Kim W og Tom G) udskydes dette til først i det
nye år, når havnerenoveringen er afsluttet.
Sekretæren sender en mail til Kim W for at få klarhed over, hvilken ressourceperson vi
skal rette henvendelse til for at få forbedret forholdene i slusen. Sejlklubbens forslag går
på opsætning af to planker i hver side til fenderne.
Pkt. 5 – Havne-/Pladsudvalget
Frank orienterede kort om ventelisteproblematikken (alle har modtaget kopi af diverse
mail mellem Orla og formanden for H-/P-udvalget). Bestyrelsen var enig om at holde
fast i girokort modellen – der var ligeledes fuld opbakning til kassererens tilbagemelding
til pladsudvalgsformanden - de aftalte spilleregler skal følges, og der skal sikres samklang mellem registrerede ventelistebetalinger og ventelisten til Sejlklubbens havnedel.
Det er vigtigt at ventelisten for Sejlklubbens del er gennembearbejdet i udvalget, inden
man fremsender til kassereren. Man kan ikke sende nye udgaver med få dages mellemrum.
Bestyrelsen er nødt til at præcisere, at nye pladssøgende først kan medtages på de to ventelister, når kassereren har modtaget det fastsatte ventelistegebyr på 55 kr. Optagelsesdatoen på de to lister er den registrerede betalingsdato!
Frank gav herefter en orientering om den kommunale repræsentants synspunkt om, at
ventelisteblanketten skulle ændres, så det klart fremgår, at der ikke kræves medlemskab
af VS for at få en plads i den kommunale havnedel.
Bestyrelsen siger nej hertil, da den kommunale ventelisteblanket er lavet af Forvaltningen (Finn Køhler) i forbindelse med den nye overenskomst – Sejlklubben ændrer ikke i
denne blanket, da det er overenskomststof mellem Sejlklubben og Viborg Kommune.
Bestyrelsen overvejer i stedet, om der skal laves en kort beskrivelse af forskellene mel-

lem de to havnedele samt fordelene ved et medlemsskab af Sejlklubben - uanset om
man har plads i sejlklubbens del eller den kommunale del.
Blanketten: Opdatering af ventelisten til bådplads i Hjarbæk Havn 2010
Efter nogen drøftelse blev der enighed om at blanketten skal tilrettes, et enkelt afsnit
er direkte misvisende ift. den nye girokort ordning.
Hvis den kommunale repræsentant ønsker at udsende blanketten efter betalingsfristen
(20. januar) for ventelistegebyret, skal der også anvendes en tilsvarende blanket til de
pladssøgende medlemmer i sejlklubbens havnedel.
Deltagelse i målerkursus:
Mange sejlere har udtrykt ønske om, at sejlklubben igen fik egen måler – forslag fra
samme: Simon B (Peter hører Simon herom).
Orla undersøger mulighederne (pris og sted) ved DS.
Bedre belysning på vinterpladsen:
Belysningen på den høje stander ved slæbestedet renoveres med en ny (bedre) lampe
og styring af samme. Frank sørger for dette og lejer en lift til formålet. Arbejdet udføres snarest.
Havnerenoveringen:
Frank og sekretæren har kompetence til, at rekvirere supplerende storsten til molehovedet, hvis det bliver nødvendigt.
Pkt. 6 – Kassereren
Orla gav en kort orientering om den økonomiske situation, der forløber tilfredsstillende.
De to tilbud:
Der var enighed om at vælge tilbuddet fra 10-4. Jørgen K har anbefalet, at brodækket
laves med ru brædder i stedet for brædder, der er høvlet på den ene flade og de to
kanter som i tilbuddet – Klasse M bibeholdes.
Fordelene ved dette bliver en lidt lavere pris for brodækket, samt at det svarer til brodækket fra 1998 – 2000 i Sejlklubbens havnedel. Leveringstiden bliver ligeledes kortere (3 uger).
Orla ringer til 10-4 og beder om et tilrettet tilbud, som herefter accepteres.
Pkt. 7 - Juniorafdelingen
Intet herfra
Pkt. 8 - 2,4 mR og Bladudvalget
Husk næste blads deadline 26. november!

Følgebåden og TWIN’en er nu på land – Orla modtager en regning fra Fransgård på de
to kranløft.
TWIN’en står nu med et brækket ror, som ingen var vidende om– uheldet må være sket i
den første efterårsblæst fra en sydlig retning, hvor roret har ramt en sten på søbunden.
Sekretæren har lavet diverse billeder af skaden og laver en Skadesrapport til Orla, der
fremsender til Codan.
Til orientering har DS udlånt TWIN’en til VS mod, at vi tegner forsikring og vedligeholder båden.
Pælesituationen:
Bestyrelsen blev enig om, at vi anvender de lovlige pæle, som vi har p.t. Mht. til nye
pæle i den kommunale havnedel, må forvaltningen levere de nødvendige pæle.
Der er lavet en mappe med alle regler m.v. omkring havnepæle – mappen placeres i stålskabet.
Havnerenoveringen:
Bestyrelsen var enig om, at den ”nye” yderste plads ved molehovedet skulle fordeles på
de 2 – 3 næste pladser, så de blev bredere.
Der tages udgangspunkt i en bredde på 3,5 meter målt fra pælenes midte samt en længde
på ca. 10 meter. Som yderste pæl anvendes én af pælene i det nye runde molehoved.
De 6 yderste pladser har p.t. (i følge havneplanen) en:
•
•

længde på ca. 7,8 – 8,0 meter
bredde på ca. 2,2 – 2,5 meter

Spørgsmålet er om det er korrekt ?
De næste 6 pladser har p.t. en:
•
•

længde på ca. 8,1 – 8,65 meter
bredde på ca. 2,3 – 3,0 meter

Den nye fodspuns giver en forøgelse af længden på ca. 1,50 meter (muligvis lidt mere på
de yderste pladser, da den gamle bro drejede lidt ud i havnen).
Næste bestyrelsesmøde:
•

Bestyrelsesmøde den 24. november 2009 i klubhuset kl. 19.00

•

Opfølgning på havnerenoveringen.

WT – 28.10..2009

Køb og Salg.
Har du noget liggende, som alligevel aldrig bliver monteret
eller sat i båden?
Så send en mail til: e.rechnagel@youmail.dk eller skriv til
Ejler Rechnagel, Sct. Nicolaj Gade 14 B, 8800 Viborg, hvor
du kort beskriver, hvad du har til salg eller vil købe, evt. pris,
tlf. nr. eller e-mail adr. Din køb eller salgs annonce vil herefter
blive bragt på hjemmesiden under ”Køb og Salg”. Det må gerne være et billede af det man har til salg.

Sammendrag fra bestyrelsesmødet den 24. november 2009 i Hjarbæk
Afbud: Ingen
Pkt. 1: Godkendelse af referatet fra sidste møde.
Pkt. 2: Nyt fra formanden
Der søsættes nu to nye vinteraktiviteter: Duelighedsbevis og Taklinger, splejsninger m.v.
Begge er fine tiltag fra en lille gruppe ”sejlerpiger”. Aktiviteterne er allerede medtaget på
hjemmesiden og som ophæng i klubhuset – Bestyrelsen håber meget, at mange bakker op
herom. Sejlklubben stiller selvfølgelig lokaler til rådighed – de øvrige udgifter betales af
deltagerne.
Formanden er inviteret til et møde med de andre formænd i sejlklubberne omkring os –
tanken er at drøfte bl.a. takster m.v.
Pkt. 3: Havnerenoveringen
Status er, at alle pæle nu er på plads i havbunden – arbejdet har været slidsomt i hjørnet
og ud mod det nye molehoved, da mange gamle pæle i bunden og store sten var i vejen.
Ringspændet i det nye molehoved er nu fastgjort med bolte i pælene – overkanten af
ringspændet har en højde svarende til underkanten af cementkanten på den kommunale
mole. Gennemsejlingsåbningen holder de 13 meter, hvilket svarer til afstanden fra det
kommunale molehoved til den gamle pælespuns i bunden foran den gamle stensætning.
Dybden ved forkanten af det runde molehovedet er min. 2 meter (og lige nu over 2,5
meter).
Stensætningen ud mod fjorden ændres ikke, og samtidig har entreprenøren konstateret at
flere gamle og tykke spunspæle i bunden rager op gennem stensætningen (ud fra det nye
runde molehoved) – det er derfor, at der er sat en ny pæl lige uden for stensætningen. Det
er muligt, at sjægte kan sejle inden om den nye pæl? Men folkebåde og andre sejlbåde
kan ikke!
Frank afklarer med Sjægtelauget om der skal monteres en fangline fra molehovedet og
ud til pælen ud mod fjorden (pælen males rød eller der påsættes en rød ”spand”).
Nu sættes den nye fodspuns på indersiden fra det runde molehoved og ind til hjørnet herefter pakkes sten ned i molehovedet og dækmolen ind til hjørnet opbygges. Vi havde
desværre ikke sten nok til dette arbejde, og bestyrelsen har bestilt 40 m3 hertil (kommer
en af de nærmeste dage).
Den store gravemaskine anvendes på land til læsning af de nye storsten på dumperen,
som herefter kører stenene ud til molehovedet, hvor de pakkes. Vi kender p.t. ikke tidspunktet, hvor den store gravemaskine køres væk fra pladsen.
Næste fase bliver fodspunsen fra knækket og ud, Eurobrøde i stensætningen og herefter
reetableres stenmolen fra hjørnet og ind til vinterpladsen – indtil videre holder tidsplanen.
Når entreprenøren er færdig, skal samtlige pladser fra knækket og ud opmåles inden be-

styrelsen fastsætter de endelige mål for de 2 – 3 yderste pladser!
Pkt. 4 - Kapsejladsudvalget
Bestyrelsens strategidag fastlægges først i det nye år (efter generalforsamlingen).
Pkt. 5 – Havne-/Pladsudvalget
Alt er klar til ventelistefornyelsen – Orla udsender girokort først i december med en
betalingsfrist til 8. januar 2010 – Den 12. januar udskrives en betalingsoversigt, der
fremsendes til alle Havne-/Pladsudvalgets medlemmer af Orla.
Frank har nu opsat en ny lampe ved slæbestedet og der er godt lys om aftenen.
Pkt. 6 – Kassereren
Orla gav en kort orientering om den økonomiske situation, der forløber som forventet. Bestyrelsen gennemgik herefter de enkelte poster i havnerenoveringen i relation
hertil – budgettet holder sig inden for den afsatte ramme.
Pkt. 7 - Klubhusudvalget
Per gav en orientering om problemerne med stålpladerne på Strandvejen – disse problemer er nu løst på tilfredsstillende vis – pladerne blev fjernet dagen efter for Ivan
Jakobsens regning.
Pkt. 7 - Juniorafdelingen
Intet nyt herfra
Pkt. 8 - 2,4 mR og Bladudvalget
Husk næste blads deadline 26. november 2009!
Vigtige datoer:
•

Næste bestyrelsesmøde bliver tirsdag den 19. januar 2010 kl. 19.30

•

Generalforsamlingen bliver tirsdag den 23. februar 2010 kl. 19.30

•

De gule ærter bliver tirsdag den 2. februar 2010 kl. 18.30

•

Møde med Borgerforeningen afholdes tirsdag den 9. marts 2010 kl. 19.30
(Frank undersøger om dato er OK).

WT – 25.11..2009

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

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

Karsten

Madsen

Romlundvej 68, Romlund 8800

Viborg

Kamilla

Madsen

Romlundvej 68, Romlund 8800

Viborg

Henrik

Barret

Rughavevej 15, 1. th.

8800

Viborg

Gitte

Damborg

Hjarbækvej 21

8831

Løgstrup

Michael

Magnussen

Tjele Møllevej 3

8830

Tjele

Allan

Morell

Haugevej 12

8620

Kjellerup

Afriggerfest.
I år prøvede vi at lave festen lidt anderledes, parvis eller enkelt skulle man lave en ret
som fem kunne smage, og så blev det hele sat på som et tag selv bord.
Alle syntes det var godt, og som I kan se, blev det til ene forskellige dejlige retter, og
alle blev godt og vel mætte.
Der var 39. mødt op til denne meget vellykkede aften, hvor der blev snakket og danset
og alle hjalp til med at rette an og rydde op.
Jørgen og Grete Skrøder

Kom og spis Gule ærter den 02. februar 2010 kl.
18.30 i klubhuset.

Tilmelding senest 26. januar 2010. til:
Peter Blach tlf. 61282075. E-mail: peterblach@mail.tele.dk eller opslag i klubhuset
(bliver opsat primo januar 2010).
Lørdags hygge i klubhuset i Hjarbæk 2010 se kalender.

En tur til Skanør..
Det var i slutningen af juni, da Helsingør jollen, Vuska længtes efter at se nye horisonter. Efter afslutningen på et tegnelærer kursus, var der, herligt nok, blevet en uges ekstra ferie i slutningen af sommerferien, så jeg kontaktede min sejlerskolekammerat, Per.
(Det var ham, der to år før i september 1963, havde reddet os, da Vuska var sprunget
læk ved Kullen, ved at rulle en presenning ned under hende).
Jo – Per havde både tid og lyst, så vi startede fra Svanemøllen en onsdag med drømmen om en Bøgestrøms tur..
Sådan skulle det dog ikke gå. Der var god vind, men den kom lige fra Rødvig, så vi
landede i den tidlige aften i stedet i det idylliske Skanør ved Falsterbro i Sverige. Havnen var let at besejle, da der er vinkelfyr. Næste morgen så vi rigtigt i solen, hvor grønt
det hele er. Havnen ligger ensom på det yderste næs. Indenfor er en stor halvø med
vådområder og enge, så fuglelivet er rigt. Selve Skanør by ligger længere østpå. Vi
slentrede ud i den frodige eng natur og nød freden. Havne kaptajnen fik sit gebyr, og vi
sejlede videre til Rødvig, 9. timers kryds. Der blev vi en dag, for per havde det ikke så
godt. Vi havde nemlig gået langs markerne til kalk klinten for at nyde udsigten, men
Per generedes af pollen fra kornet. Han fik en slem høfeber med snue, nysen og irritation af øjnene. Til sidst måtte vi have medicin i håndkøbsudsalget i Rødvig.
På vandet havde der ikke været noget i vejen. Lørdag forsøgte vi derfor at sejle ud,
men der var for lidt vind og gammel sø. Vi gik ind igen og opgav at nå ned i Bøgestrømmen. Søndag sejlede vi til Svanemøllen for en fin halvvind med bygevejr og
regn, men vi følte næsten, at vi havde været på en rigtig langtur.
Senere på året var Per igen gast på Vuska. Der blæste en styrke 4. på Sundet, da han
lænede sig over cockpit karmen for at hale fokke skødet. Da lød der et underligt
smæld. ”Hvad var det?” spurgte jeg. ”Det var mit ribben der knækkede”, svarede Per
uanfægtet. Det smertede, når han åndede og bevægede sig. Per havde nogen tid før haft
et fald i en skov. – ”Jamen, vi må have dig til læge!” foreslog jeg, med enhver skippers
ansvar for besætningens ve og sundhed. Men nej, Per ville bare i havn, så hurtigt sejlede vi ind til Sundby på en bøjeplads. Han hvilede sig på dækket en times tid, så sejlede
vi hjem. Mandag var han til læge. Revnen ville læge af sig selv i løbet af nogen tid, og
det gjorde den. Brækkede ribben er ikke ualmindeligt på havkapsejladser, men er der
en brist, kan det altså også ske på Sundet.
Lisbet
Følg med på Viborg Sejlklubs hjemmeside www.viborgsejlklub.dk her får du nyhederne først.
Bladet kan læses i fuld farveformat under ”Klubblad”.
Under ”Kalender” kan man se aktiviteter og hvornår klubhuset er optaget.
Nye knapper på velkomstsiden som giver direkte adgang til indmeldelsesblanket for
medlemskab af Viborg Sejlklub, venteliste for bådplads i Viborg Sejlklub og venteliste for bådplads i den kommunale del af havnen.

Fællesturen den 11. og 12. september
Referat fra fællesturen, den 11. og 12. september 2009
(Virksund – Sundsøre)
Fredag eftermiddag den 11. september mødtes vi en flok på
havnen, hvor planen var at sejle til Virksund, hvor vi så ville
hygge os med grill og hyggelig samvær.
Men sådan skulle det ikke være, vejrguderne havde bestilt
hård kuling og regn, så efter flere overvejelser blev enden på
det hele, at vi ville blive trygt i havn og hygge os.
Lørdag stod vi op til endnu en dag med hård blæst, men vi er
jo sejlere, så vi blev enige om, at Virksund kunne vi da nå, og
efter flere både hyggelige og lidt uhyggelige oplevelser (Henrik
Zachos motor stod af) nåede vi lidt/meget forblæste Virksund.
Eftermiddagen gik med petanque og minigolf, og om aftenen
hyggede vi os så igen med fælles grill i klubhuset i Virksund.
Fællesturen skulle været sluttet i Sundsøre, men sådan skulle
det ikke være.
Vi håber, vejrguderne er mere venlig stemt næste gang vi skal
på fællestur.
Det blev besluttet, at næste fællestur bliver den anden weekend
i september 2010 og Jørgen Schrøder og Jørgen Jensen er arrangører.

LKH.
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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

Kalenderen for
2009/2010
Aktivitet

Bem.

Dato
05/12-2009

Svømning

Søndre skole

12/12-2009

Svømning

Søndre skole

12/12-2009

Julefrokost (Tilmelding) (Menu)

Hjarbæk

06/01-2010
09/01-2010

Duelighedsbevis kursus (Program/
tilmelding)
Svømning

16/01-2010

Svømning

Søndre skole

16/01-2010

Lørdags frokost

Hjarbæk

19/01-2010

Bestyrelsesmøde

Hjarbæk

23/01-2010

Svømning

Søndre skole

30/01-2010

Svømning

Søndre skole

02/02-2010

Gule ærter

Hjarbæk

06/02-2010

Svømning

Søndre skole

Hjarbæk
Søndre skole

13/02-2010

Lørdags frokost

21/02-2010
23/02-2010

Tovværks undervisning og beretning om det
Hjarbæk
græske Øhav (Program/tilmelding)
Generalforsamling
Hjarbæk

27/02-2010

Svømning

Søndre skole

06/03-2010

Svømning

Søndre skole

07/03-2010
09/03-2010

Tovværks undervisning og beretning om det
Hjarbæk
græske Øhav (Program/tilmelding)
Møde med Hjarbæk borgerforening
Hjarbæk

13/03-2010

Svømning

Søndre skole

13/03-2010

Lørdags frokost

Hjarbæk

20/03-2010

Svømning

Søndre skole

26/03-2010

Deadline for første blad i 2010

10/04-2010

Svømning

Søndre skole

10/04-2010

Lørdags frokost

Hjarbæk

17/04-2010

Svømning

Søndre skole

24/04-2010

Svømning

Søndre skole

24/04-2010

Søsætning

Hjarbæk

23/06-2010

Skt. Hans aften

Hjarbæk

Næste nr. udkommer
APRIL 2010.
Deadline for indlæg til dette
nr. er 26. MARTS 2010.

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
Udlån af bundslibemaskine.

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
Udlevering af klubnøgler.

86 64 24 81

per@bandsholm.dk

40 86 37 90

Kapsejlads
Knud Bloch (Formand)

Klubhus

Oluf Nørgaard (Formand)
Jørgen Kofoed
2,4mR
Per Bandsholm

86 64 21 51

Klubblad
Ejler Rechnagel (Formand)

e.rechnagel@youmail.dk

Bjarne Kristensen

bjarne.kristensen@live.dk

86 62 43 93
22 25 95 73
40 47 05 15

ellyarne@gmail.com

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

