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Viborg Sejlklubs bestyrelse 2010.
Billeder

Bestyrelsespost

Kontakt til udvalg
Telefon nr. og
E-mail adresse

Formand

Festudvalg og Bøjeudvalg

Peter Blach
Kirketoften 3
9632 Møldrup

Tlf. 61 28 20 75
peterblach@energimail.dk

Næstformand

Kapsejladsudvalg

Erling Hansen
Thorsvej 17
8800 Viborg

Tlf. 86 61 44 03
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

2,4 mR-udvalg/Bladudvalg

Walther Thomsen
Klokkelyngen 45
8800 Viborg

Tlf. 86 67 45 13
Mob. 24 63 16 75
walther.thomsen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Havne-/pladsudvalg

Frank Rømer Madsen
Bavnevej 10
8831 Hjarbæk

Tlf. 86 64 22 35
frank@danmatic.dk

Bestyrelsesmedlem

Klubhusudvalg

Per Bach
Strandvejen 3
8831 Hjarbæk

Tlf. 86 64 34 80
Mob. 40 68 57 77
Per.bach@ppg.com

Bestyrelsessuppleant
Jens Dyrbye
Videbechs Alle 85
8800 Viborg

Mob. 50 92 61 82
jensdyrbye@hotmail.dk

Ny udfordringer
Vores havnedel er nu færdigrenoveret med ny bro, nyt molehoved og rigtig gode forhold
for vore medlemmer. Pladsen er i gang med at få den afsluttende reetablering, så hvis sommeren også kommer dette år, kan det kun blive en god sejlersæson.
Jeg syntes, at den megen snak om kommunens opsigelse af overenskomsten og det besynderlige heri, kan overskygge det hele for en sejler, der ønsker at komme ud på vandet og
føle, at livet ikke er så ringe, hvis man altså bare fokuserer på det væsentlige.
Jeg vil nu bruge lidt plads på at fortælle lidt om, hvad jeg tænker om situationen lige nu.
Jeg undres meget over at Sejlklubben endnu ikke har hørt en lyd fra Viborg Kommune,
bestyrelsen har skrevet breve til Kommunen, til borgmesteren og til politikerne i Teknisk
Udvalg.
Der er mange åbne spørgsmål:
– skal vi nu til at konkurrere på pladslejen, kan kommunen skabe de nødvendige faciliteter
for sejlerne, og hvad nu med gæstesejlerne, hvordan skal de betale for de faciliteter, som
Sejlklubben stiller til rådighed (miljøhus, fine bade- og klubhusfaciliteter osv.)?
Teknisk Forvaltning begrunder opsigelsen til Teknisk Udvalg på følgende måde:
”at mange bådpladsejere fra den kommunale del af havnen, bl.a. Hjarbæk Sjægtelaug
igennem længere tid har ønsket et tættere samarbejde med forvaltningen vedrørende vedligeholdelse af havn samt pladsleje. De ser gerne at Viborg Kommune selv varetager pladsudlejningen og ajourføringen af ventelisten, og at det er på denne baggrund at Viborg
Kommune har opsagt overenskomsten ….”
Jeg spørger derfor mig selv:
Hvorfor har de utilfredse brugere ikke henvendt sig til Sejlklubben, og hvorfor har Viborg
Kommune ikke hørt Sejlklubben i denne sag? Er Viborg Kommune utilfredse med, at Sejlklubben år efter år har slået pæle, rettet bro op (når der var behov herfor) - begge dele uden
beregning? Stillet kran, slæbested, plads og klubhus m.v. til rådighed dagligt samt ved bl.a.
Sjægte-VM – jeg forstår det bare ikke.
Efter min opfattelse er der behov for, at Viborg Kommune og Viborg Sejlklub igen finder
sammen og ”trækker på samme hammel” - Det føler jeg, at vi er forpligtet til. Jeg må dog
konstatere, at der er en verden til forskel på det, som Skive Kommune bidrager med til
havnen i Virksund.
For at medlemmerne nu ikke skal misforstå situationen, kan Viborg Sejlklub godt klare sig
med egen havnedel og medlemmerne fra såvel den kommunale del som fra egen havnedel.
Vi står nu med en færdigrenoveret havnedel – arbejdet er betalt – så mit ønske må derfor
være:
Hav nu en rigtig god sejlsæson med mange gode oplevelser.
Peter B

Sammendrag fra bestyrelsesmødet den 6. april 2010 i Hjarbæk
Afbud: Ingen
Pkt. 1: Godkendelse af referatet fra sidste møde.
Pkt. 2: Nyt fra formanden
Formanden orienterede om, at der skal vælges et nyt bestyrelsesmedlem i DS region 1.
Der afholdes repræsentantskabsmøde i Idrætsrådet 4. maj – Orla deltager.
Der var en drøftelse af Borgerforeningens lån af klubhuset, herunder specielt hvor mange
gange og til hvad. Bestyrelsens holdning er positiv og Frank taler videre med Inge herom.
Mht. redningsstiger på den nye bro siger bestyrelsen ja hertil – men først efter søsætningen når alle både er i vandet. Det er ikke et krav fra Kystdirektoratet, at der opsættes
advarselsskilte på den nordlige mole.
Mht. til en ekstra lysstander yderst var vurderingen, at det må vente.
Pkt. 3: Havnerenoveringen
Peter tager kontakt til Middelhede og får hans vurdering af forløbet med det opgravede
materiale samt en pris på arbejdet.
Pkt. 4: Bordet rundt
Havneopmålingen:
Frank og Erling præsenterede den nye opmåling fra knækket og ud – der var nogen diskussion herom.
Franks havneplan tilrettes, så den følger den udsendte havneplan, der slutter med nr. 122.
De yderste 10,5 meter fordeles på de 3 yderste store pladser, hvor målene på broen er 3,5
m, 3,5 m og 3,0 m. Frank leverer hurtigst muligt ny tegning til rambukholdet.
Der bliver tale om en midlertidig plan for dette år, der skal viderebearbejdes til sæson
2011. Her kan der godt blive brug for at rykke flere pæle op fra knækket og ud for at få
en god udnyttelse af de længere pladser.
Klubjollen placeres på plads nr. 116. Der bør laves en ventelisteblanket til en af de små
jollepladser i den kommunale del, så jollen kan placeres her på sigt.
Plan for det videre forløb med havnen:
Erling vil nu rykke for mødet med Søren Gytz. Bestyrelsen var enig om, at Sejlklubben
slår de nødvendige pæle i den kommunale del som tidl. (hvis der skal anvendes en ny
pæl må Kommunen levere).
Fremadrettet bør der indkøbes 3 – 5 nye pæle (18-22 cm. midt på pæl), så vi får et lille
lager. Her skal vi regne med en pris pr. stk. på ca. 1.300 kr. + moms (købes gennem 10-4
hos Frøslev Træimport) – leveringstid 8 uger.

Dette år anvender vi fra eget lager.
Erling nævnte også, at tilmeldingerne til onsdagssejladserne gik forrygende.
Askekrukker:
Der anvendes urtepotter med en skål forneden.
Økonomien:
Orla har udsendt regning på de lånepladser, der er udmeldt i havneplanen – pladserne, der kommer til i løbet af sæsonen, betales sidst på året.
Orla har udregnet priser efter den første havneplan, som Søren fremsendte – det holder vi fast i uden efterfølgende regulering dette år (fra knækket og ud).
Prisen på indskud til fast plads er forhøjet til 1.125 kr.
Årets omfattende investeringer medfører nu, at den normale ”sparsommeligheds model” genindføres – vi kan stadig få pæne udgifter til fordelingen og tildækningen af
det opgravede materiale!
Juniorafdelingen:
Lige p.t. er der kun få juniorer, det er således ukendt hvor mange nye, de forskellige
opslag giver. Konsekvensen heraf er, at der ikke anvendes penge på indkøb af en
større gummibåd med motor, før vi kender antallet (vi bruger det udstyr, som vi har).
Børneattesterne er nu på vej til Kommunen.
2,4 mR-afdelingen:
Per og WT deltager i et seminar som DS afholder på lørdag (handicappede) – ingen
kursusafgift – kun lidt til kørsel.
Den 24. april udmelder Lions årets donationer (måske nogle midler til 2,4 mRafdelingen, da vi er med i 2. vurderingsrunde).
Næste bestyrelsesmøde bliver:
•
Tirsdag den 11. maj kl. 19.30 i klubhuset
Wt-08.04.2010
Sammendrag fra bestyrelsesmødet den 11. maj 2010 i Hjarbæk
Afbud: Ingen
Pkt. 1: Godkendelse af referatet fra sidste møde.
Pkt. 2: Nyt fra formanden
Søsætningen forløb fint uden problemer af nogen art. Samlet blev der et fint lille
overskud på dagen. Stor tak til ”pigerne i køkkenet” for det fine traktement.

Peter har nu fået et tilbud fra Middelhede (via Jørgen Jensen) for tildækning af det opgravede materiale og reetablering af vinterpladsen, og har efterfølgende bedt Middelhede
om at gå i gang med opgaven (så hurtigt som muligt) – målet er at arealet er reetableret
til Skt. Hans.
Skt. Hans aften – Grillgris arrangementet gentages – Peter undersøger, hvor grisen skal
indkøbes. Arrangementet har en max grænse på 100 personer mht. mængden af service i
klubhuset.
Per sørger for bestilling af vin, Børge leverer øl og vand, Frank står for det øvrige tilbehør med flødekartofler osv. og får helt sikkert brug for hjælp hertil!
Peter og WT spørger Åge F om grillholdet vil grille ”svinet” som sidste år.
Pkt. 3: Havnerenoveringen
Det blev besluttet, at invitere Henrik, Søren og Emil fra Ivan J i Struer til en bid brød i
Hjarbæk, så de kunne se det færdige resultat. Hele ”ældregruppen” inviteres også som en
tak for deres store indsats med at fjerne det gamle broanlæg og sørge for et nyt anlæg –
Frank og WT er tovholdere og Per bestiller maden hos Storm.
Færdigmeldingen til Kystdirektoratet sendes først, når det opgravede materiale er tildækket og pladsen er reetableret (brevudkastet er klar).
Mht. skiltning på molehovedet er dette kun et krav, hvis de lokale politimyndigheder
forlanger dette.
Pkt. 4: Bordet rundt
Per B - Klubhusudvalget
Per med familie holder 3 ugers ferie i USA og kan derfor ikke bidrage til Skt. Hans arrangementet – Per bestiller dog vinen lokalt forinden.
Erling H - Kapsejladsudvalget
Erling nævnte, at der nu kun var få pladser tilbage til onsdagssejladserne – P.t. mangler
den sidste gule bøje, derfor tager Erling kontakt til Finn 5-meter, så der kan placeres en
kapsejladsbøje i stedet for.
Overenskomsten:
Per, Henrik og Erling arbejder på en underskriftsindsamling mht. sejlernes tilfredshed i
den kommunale havnedel – i første omgang spørges medlemmer af VS, der har plads i
den kommunale havnedel. Orla bidrager med en medlemsliste for medlemmer og ikke
medlemmer i den kommunale havnedel.
Anvendelsen af resultatet afklares efterfølgende.
Samtidig anmoder Orla Kommunen om aktindsigt.
Frank R – Havne-/Pladsudvalget
Frank har talt med Inge om Borgerforeningens lån af klubhuset ca. 2-3 gange årligt –

udlånet skal aftales med Oluf N og ind i kalenderen. Hvis der er tale om vinterarrangementer, skal der betales lidt til varme.
Redningsstigerne afventer en drøftelse i udvalget.
Frank husker den videre planlægning med Borgerforeningen omkring Skt. Hans bålet
m.v.
Orla C – Økonomien
Den økonomiske situation er tilfredsstillende. Kassebeholdningen pr. april måned var
også tilfredsstillende, så der har hele tiden været et pænt lille overskud på kontoen.
Henrik Z - Juniorafdelingen:
Henrik indkøber bøjer til 300 kr. pr. stk.
Mht. indkøb af en ny følgebåd til juniorerne bør vi prøve at ansøge et par fonde om
dette. Henrik Z laver et ansøgningsudkast.
Lige nu og her løses problemet ved at indkøbe en brugt 6 HK motor til ca. 4.000 kr.
(købes i Virksund)
2,4 mR-afdelingen:
Viborg Sejlklub har modtaget en af LIONS store donationer til indkøb af en nyere
Norlin 2,4 mR Mk. III – Per Bandholm og sekretæren modtog den STORE check ved
LIONS jubilæumsarrangement – Check’en kan ses i klubhuset.
Båden er nu fundet hos producenten i Finland (årgang 2007, hvor den ikke har sejlet)
og forventes leveret ved Søndersø sidst i maj måned.
Den 23. august dette år har 2,4 mR-afdelingen 20 års jubilæum ved Paraplegien –
Bestyrelsen var enig om at fejre dagen.
Samtidig er det tanken, at den nye båd skal døbes på jubilæumsdagen – 2,4 mRafdelingen forventer at medlemmer fra LIONS CLUB, Viborg vil forestå selve dåben.
Bestyrelsen håber meget, at patienterne og personalet fra Paraplegien deltager samt
mange af sejlklubbens medlemmer med båd i Hjarbæk. Der kommer mere om arrangementet på et senere tidspunkt.
Næste bestyrelsesmøde bliver:
•

Tirsdag den 15. juni kl. 19.30 i klubhuset

Wt-12-05-2010

Søsætning 2010.

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

Orla

Mortensen

Hjarbækvej 17, Hjarbæk

8831

Løgstrup

Søren Kåre

Vistisen

Liseborgvej 18

8800

Viborg

Indlæg vedr. havnepladser fra havne-/pladsudvalg:
Havne-/pladsudvalget gør opmærksom på reglerne vedrørende køb af anden båd.
Hvis man som pladslejer køber anden større båd, skal man i
god tid advisere havne-/pladsudvalget om dette, som så vil
forsøge om det er muligt at finde en anden plads, man kan ikke påregne en anden plads automatisk, og vi kan ikke tolerere,
at båden blot bliver henlagt på en ledig tilfældig plads.
Medlemmer på venteliste må ikke henlægge båd i havnen,
uden at have fået tildelt en låneplads af havne-/pladsudvalget,
gæstepladser er forbeholdt gæster.

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

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
Mandetur 2010.
I lighed med tidligere år bliver der i 2010. arrangeret mandetur i fm. træskibssejladsen i
Limfjorden. Mandeturen er en sejltur over 4. dage for kvindefri både med sejlads, samvær, seværdigheder og fest.
Sejladsen afvikles 16 – 19. september og har plads til ca. 10. både og 30. sejlere. Tilmelding til Virksund Sejlklub.

Næste nr. udkommer
SEPTEMBER 2010.
Deadline for indlæg til dette
nr. er 27. AUGUST 2010.

Følg med på Viborg Sejlklubs hjemmeside www.viborgsejlklub.dk her får du nyhederne omkring sejlklubben først.
Bladet kan læses i fuld farveformat under ”Klubblad”.
Under ”Kalender” kan man se aktiviteter.
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.
Junior afdelingen har lavet en fin velkomstfolder.

Velkommen til juniorsejlads
i Viborg Sejlklub!
Folderen er til nye medlemmer og har mange praktiske oplysninger.
Eksempel fra folderen:

Kalenderen for 2010
Aktivitet

Bem.

Dato
09/06-2010
15/06-2010
15/06-2010
16/06-2010
20/06-2010
22/06-2010
23/06-2010
29/06-2010
06/07-2010
13/07-2010
04/08-2010
10/08-2010
11/08-2010
17/08-2010
18/08-2010
20-22/08-2010
24/08-2010
25/08-2010
27/08-2010
28/08-2010
31/08-2010
01/09-2010

Onsdagskapsejlads
Bestyrelsesmøde kl. 19.30
2.4mR trænings sejlads
Onsdagskapsejlads
By Match (Viborg/Nautilus/Virksund/Skive)
2.4mR trænings sejlads
Skt. Hans aften
2.4mR trænings sejlads
2.4mR trænings sejlads
2.4mR trænings sejlads
Onsdagskapsejlads (Skippermøde kl. 18.00)
2.4mR trænings sejlads
Onsdagskapsejlads
2.4mR trænings sejlads
Onsdagskapsejlads
WM i sjægtesejlads
2.4mR trænings sejlads
Onsdags kapsejlads
Deadline for indlæg til klubblad nr. 3. i 2010
Fransgaard Cup (Indbydelse)
2.4mR træninga sejlads
Onsdagskapsejlads(Afslutning efter sejladsen)
07/09-2010
2.4mR trænings sejlads
10-12/09-2010 Fællestur
14/09-2010
2.4mR trænings sejlads
16-19/09-2010 Mandetur
21/09-2010
2.4mR trænings sejlads
28/09-2010
2.4mR trænings sejlads
23/10-2010
Afriggerfest
30/10-2010
Bådoptagning
23/11-2010
Deadline for indlæg til klubblad nr. 4. i 2010
11/12-2010
Julefrokost

Hjarbæk
Hjarbæk
Søndersø
Hjarbæk
Søndersø
Hjarbæk
Søndersø
Søndersø
Søndersø
Hjarbæk
Søndersø
Hjarbæk
Søndersø
Hjarbæk
Hjarbæk
Søndersø
Hjarbæk
Virksund/Viborg
Søndersø
Hjarbæk
Søndersø
Viborg Sejlklub
Søndersø
Virksund/Viborg
Søndersø
Søndersø
Hjarbæk
Hjarbæk
Hjarbæk

Stående udvalg i Viborg Sejlklub 2010
Udvalg

E-mail-adresse

Telefon

Havne/plads
Søren Kristian Schmidt (Formand) lykkebo@get2net.dk

86 60 15 48
23 23 08 27

Lars Blach

lbl@westdiesel.dk

97 93 50 55

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

Kristian Melgaard (Formand)

melgaard@dj-freelance.dk

96 51 36 36

Finn Andersen

finnlinus@webspeed.dk

22 29 54 92

Oluf Nørgaard (Formand)

on@onradio.dk

86 64 24 81

Jørgen Kofoed

Udlevering af klubnøgler.

86 64 21 51

per@bandsholm.dk

40 86 37 90

Ejler Rechnagel (Formand)

e.rechnagel@youmail.dk

86 62 43 93
22 25 95 73

Bjarne Kristensen

bjarne.kristensen@live.dk

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

Kapsejlads

Klubhus

2,4mR
Per Bandsholm
Klubblad

Festudvalgs koordinator
Elly Thomassen
Juniorudvalg
Henrik Zacho
Bøjeudvalg

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

