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Bestyrelse i 2018.
Billeder

Bestyrelsespost

Kontakt til udvalg
Telefon nr. og
E-mail adresse

Formand

Festudvalg og Bøjeudvalg

Peter Blach
Hjarbækvej 6
8831 Hjarbæk

Mob. 61 28 20 75
peterblach@energimail.dk

Næstformand

Klubhusudvalg, og PR-udvalg

Ole Moeslund
Egedal 6, Hald Ege
8800 Viborg

Mob. 20 32 86 33
olemoeslund@gmail.com

Kasserer
Jørgen Kærsgaard
Mosevænget 19
8800 Viborg

Tlf. 87 25 42 95
Mob. 30 95 50 41
jkaersgaard@webspeed.dk

Sekretær

Bladudvalg

Jesper Bak
Hjarbækvej 33, Hjarbæk
8831 Løgstrup

Mob. 23 33 86 57
JBA@energinet.dk

Bestyrelsesmedlem

Havne-/pladsudvalg og 2,4 mRudvalg

Leif Vang Larsen
Stenbjergkvarteret 17
7400 Herning

Mob. 21 44 71 42
leifvang17@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Kapsejladsudvalg og Projektudvalg

Per Vig Laursen
Hovedgaden 12
8831 Løgstrup

Tlf. 86 64 37 38
Mob. 24 84 93 86
5xvig@os.dk

Bestyrelsessuppleant
Frank Rømer
Bavnevej 10
8831 Hjarbæk

Tlf. 86 64 22 35
f.romer@live.dk
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E-mail: e.rechnagel@youmail.dk
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Frihavnsordning.
Man kan læse alt om Frihavnsregler mv. på sejlklubbens hjemmeside
www.viborgsejlklub.dk under HAVN/Frihavnsordning.
Efter generalforsamlingen lavede kassereren et takstblad for 2018, hvor
frihavnsgebyret var kr. 25 som var = miljøafgift for at følge Frihavnsordningens regelsæt og hensigts skrivelse, da Viborg Sejlklub ikke har målere på deres el og vand udstyr, som var et af Frihavnsordningens krav for
at opkræve ekstra gebyrer, man skulle desuden afgive en kvittering for
disse udgifter til gæstesejlere.
Dette ændrede den øvrige bestyrelse så på under mødet med udvalgene,
hvor kassereren var i Grækenland, til kr. 25 i miljøafgift + et gebyr på kr.
25 for el, bad og vand i alt kr. 50. Nu risikerede vi så at blive smidt ud af
Frihavnsordningen, til skade for alle klubbens medlemmer, især dem der
tager på sejlerferie.
Hvilket ville sige at visse medlemmer var kommet til at betale i den sidste
ende.
Måske et lidt drastisk skridt da forskellen på klubbens indtægt, faktisk kun
ville betyde ca. kr. 1.300 om året i sejlklubbens regnskab, hvilket nok ikke
har den store betydning i sejlklubbens budget.
Heldigvis endte alt lykkeligt, da der kom en afgørelse fra Frihavnsordningen, ”enten fulgte Viborg Sejlklub reglerne eller de blev smidt ud af
ordningen”. Så nu er Frihavnssejleres betaling igen de 25 kr. i miljøafgift
og ikke yderligere gebyrer i Hjarbæk. Disse gebyrer kan man dog godt
risikeres i andre havne, hvis de andre havne har målere på el og vand.
Ejler
Dette blad udgives af Viborg Sejlklub. www.viborgsejlklub.dk
Administrativ adresse:
v/Kasserer
Jørgen Kærsgaard
Mosevænget 19
8800 Viborg

Klubhus adresse:
Strandvejen 11
Hjarbæk
8831 Løgstrup

4

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 BABUSKA, hvor hun brugte en del af sin fritid,
Else var erhvervsaktiv næsten frem til hendes død i december.
Else Mørk efterlader sig 2 døtre og et barnebarn.
Ære være Else’s minde.
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.
Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Formanden Peter Black aflagde bestyrelsen 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 bådepladser, 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
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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.
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 til.
Samarbejde med Viborg Kommuneafdeling?
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 spunsen på molehovedet og renser det op der er skredet, således
at vanddybden bliver genetableret.
Kajak sejladser.
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 låneplads 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.
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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 standerhejsning 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 opgaverne 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.
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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.
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
lemmer 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 og
grill aften etc.
Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.
Fastsættelse af kontingent og pladsleje
Kontingent foreslås uændret i 2018
Pladsleje foreslås ligeledes uændret i 2018
Begge forslag er godkendt af forsamlingen.
Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen har foreslået:
Ændring af havneregler for overtagelse af ægtefælles / samlevers / partners
bådeplads.
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.
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Begrundelse medsendt indkaldelse til general forsamling og Peter Blach informerede
yderlig om bestyrelsens beslutning om at stille dette forslag
Forslaget vedtaget ved håndsoprækning.
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 trække
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
Valg af 1 revisorsuppleant for ét år.
Harry Vig Laursen blev valgt til revisorsuppleant. Knud Block og Henning
Lund blev valgt til revisorer.
Nedsættelse af udvalg
Flg. blev valgt:
Havne / Plads udvalg:
Klubhus:
Kapsejlads:
Fest:
Blad:
2,4m :
Bøje:
Revision:
PR:
Projekt:

Børge List, Aage Foldbjerg, 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 Foldbjerg, Carl Jensen
Knud Bloch, Henning Lund
Leif Vang, Lars Borreskov, Jørgen Kjærsgaard, Ole Moes
lund
Kåre Vistisen, Oluf Nørgaard, Jørgen Jensen, Per Vig

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
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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 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.

Bladet Sejler.
Sidst i februar udsendte Dansk Sejlunion deres sidste nr. af bladet Sejler,
såvel i papirform som digitalt hvilket
vil sige at Viborg Sejlklubs medlemmer ikke længere modtager bladet
Sejler.
Såfremt man stadig ønsker nyheds
informationer fra Dansk Sejlunion,
skal man nu tilmelde sig Nyhedsmail,
hvoraf der findes tre kategorier
(Fritidssejler, Klubliv og Kapsejler).
Tilmeldingen foregår på nyhedsbreve.sejlsport.dk
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Brug af klubbens bundslibere
Man selv skal holde tal
på forbrug af slibeskiver, og sørge for afregning til undertegnede.
Pris for slibeskiver:
Netskiver: 20 kr. pr. stk
Almindelige: 10 kr. pr.
stk. Skrabejern er inkl.
Det koster min. 20 kr. at
låne maskinerne.
Børge List
Salg af klubstandere
Klubbens alm. standerflag og den lille reversnål kan købes ved
henvendelse til Børge
List. Begge kan erhverves for 50,-/stk.

Kapsejladser i 2018 i Viborg Sejlklub
Velkommen til en ny sæson med masser af solskin og fine vindforhold (forhåbentlig)
Sejladserne i varetages i år af Morten Bøgild, der tager sig af den landbaserede del og
Jørgen Buus, der tager sig af sejladserne.
Der bliver nok kun et løb – med et forventet antal både på omkring 10.
Det betyder en lidt for kort bane til de store både og en lidt for lang bane til de små.
Erfaringerne fra de foregående år er faldet rimeligt ud, så det fortsætter.
Vi bruger omvendt respit. Det betyder, at bådene med det laveste mål starter først og
at det i teorien betyder, at vi kommer samtidig i mål. Hvilket af mange årsager ikke falder sådan ud.
For både med målebreve giver det sig selv. Målene findes på www. websejler.dk og er
tilgængelige efter 1. april.
Jeg skal nok tage mig af den del for alle bådene. Er der sket ændringer nye sejl eller andet, der påvirker målet få det rettet i tide.
For både uden målebrev finder jeg båden eller tilsvarende hos Dansk Sejlunion og beregner et handicap ud fra dette.
Kan vi ikke blive enige – må båden måles.
Du kan allerede tilmelde dig på jebuus@hotmail.com eller på listen i klubhuset.
Jeg har brug for at vide bådens sejlnummer, bådtype, skipperens navn og om båden er
målt.
Der bliver to baner. En lang og en kort. Banerne baserer sig på de udlagte afmærkninger i
fjorden. Jeg dropper forsøget med et Skalsmærke, som jeg forsøgte med sidste år. Fungerede ikke som forventet.
Som vanlig vil der efter de første tre sejladser blive samlet op på forløbet, så ting der
ikke fungerer kan blive rettet.
Der sejles uden flyvende sejl.
Første båd over mållinjen tager de øvrige i mål og anden båd starter grillen.
Første sejlads er onsdag de 9. maj. Skippermøde i moleknækket 18.15 og første båd
starter 18.45. Sejladser skal være afsluttet senest 21.45 ellers er man udgået.
Mere om afviklingen på skippermødet den 9.
Vi ses - sejles skal der
Morten og Jørgen
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Sundstrup slusen 2018

Åbningstid

Måned
Til udgangen af uge 16

Lukket

April 20 – 30 april
7- 8 og 14 – 15 april åben mod bestilling inden torsdag kl. 15

10:00 – 16:00

Maj
Der kan alle dage bestilles gratis åbning indtil kl. 20.00
ved telefonisk henvendelse senest kl. 18.

09:00 – 19:00

Juni, juli og august

09:00 – 21:00

September
Der kan fredag, lørdag og søndag bestilles gratis åbning
indtil kl. 20.00 ved telefonisk henvendelse senest kl. 17.

10:00 – 18:00

Oktober til og med 21. oktober
Der kan fredag, lørdag og søndag bestilles gratis åbning
indtil kl. 18.00 ved telefonisk henvendelse senest kl. 15.

10:00 – 16:00

Fra uge 43 til og med uge 52

Lukket

Forudbestilling og ændring af åbningstider skal ske på tlf. 86 69 71 43 indenfor normal
arbejdstid, og udenfor normal arbejdstid på tlf. 24 41 02 44.
Anmodning om åbning i slusens åbningstid:
Om dagen:
Det internationale signal flag N (eller i mangel heraf nationalflaget) hejst på halv for top
samt en lang og en kort tone med fløjte eller tågehorn.
Om natten:
Hvidt lys for boven og en lang og en kort tone.
Slusen kan kaldes på VHF kanal 12 og 16 eller telefon 86 69 71 43 udenfor normal åbningstid telefon 24 41 02 44.
For passage af slusen anvendes signaler, der afgives hele døgnet fra stander ved manøvrehuset, som følger:
Signal / Betydning:
1 rødt lys = Slusen er lukket.
2 røde lys lodret over hinanden = Indsejling fra N er tilladt.
3 røde lys lodret over hinanden = Indsejling fra S er tilladt.
Efter indsejling i slusebassinet skal fartøjer afvente grønt lys fra lanterne ved slusehovederne i styrbords side; først når dette signal gives, må udsejling fra slusen finde sted.
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Afmærkning
Fredningsbælter:
På begge sider af dæmningen er etableret fredningsbælter, der er afgrænset af linjer afmærket med båker bestående af gule pæle med gule kryds.
Ankerplads i sundets W-side.
Mere info kan ses på www.viborgsejlklub.dk hvor man finder åbningstider i farvelagt
kalender under SEJLERINFO/Slusen-Virksund.

Forårsfest
Lørdag den 28. april kl. 18,00
Forret:
Blinis med tilbehør
Hovedret: Mørbradbøf med krydderkartofler og tilbehør.
Dessert:
Fløderand med jordbær
Kaffe og kage
Pris 75,- pr. kuvert.
Øl, vand og vin til sædvanlige billige priser.
Tilmelding senest 21. april på opslag i klubhuset eller
Tlf: 23 23 08 27 eller 21 51 01 96
Mail: lykkebo@get2net.dk
Mvh. Festteamet: Åge, Inge Lise og Søren
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De som er nævnt på siderne 15 og 16 er Viborg Sejlklub medlemmer,
hvor sejlklubben ikke har deres e-mail adresse.
De vil sandsynligvis ikke se dette, da de ikke modtager klubbladet elektronisk pga. manglende e-mail adresse.
Såfremt nogen kender disse personer eller er i kontakt med dem, kan der
rettes op på det med manglende e-mail
adresse, ved at
sende en e-mail til:

e.rechnagel@youmail.dk
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Husk nu at indsende den e-mail
adresse til:
e.rechnagel@youmail.dk
Mail adressen bliver kun brugt til
udsendelse af klubblad.

Pokkers også,
men godt man
havde redningsvest på.
Så husk det!!!
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Snart er det tid for søsætning
igen.
Søsætning 21-04-2018
Søsætningen forventes at starte kl. ca. 08,00
Vi vil som tidligere starte ude fra, og afslutte ved toiletbygningen og æblehaven.
Kranen vil som sædvanlig være tilknyttet faste hjælpere, men det forventes, at alle hjælper til hvor det måtte være nødvendigt.
Af hensyn til sikkerheden er det ikke tilladt for uvedkommende at opholde sig inden for
kranens arbejdsområde.
Bådejeren skal sørge for at der er tovværk til stede, og klargjort med et stk. i begge ender, og der er ” Spring” Til stede hvor det er nødvendigt.
Sørg for at rydde op omkring båden så malergrej m.m. fjernes og anbringes i de rette
beholdere inde i miljøskuret, og ikke i containeren eller skraldposer udenfor.
Husk Standerhejsning kl. 12,00
I forbindelse med søsætningen 21-04-2018.
Der skal i forbindelse med søsætningen sættes et arbejdshold, der kan prøve at finde ud
17

af om de skrå pladser ved den nordlige bro kan rettes lidt til, så der vil blive lidt
mere plads mellem bådene. I den forbindelse, skal bøjlerne inde på broen også
rettes til.
Der kan også være andre små opgaver der kan laves samtidig, så hvis der er nogle der vil hjælpe med det er de meget velkomne til at melde sig til.
Med Venlig hilsen.
Havne-/ Pladsudvalget.

Internet på havnen
har ikke længere en
adgangskode, man
lokker blot på WIFI
nettet TDC Havn.

Takstblad 2018 kan ses
på sejlklubbens hjemmeside
www.viborgsejlklub.dk,
da formatet ikke er velegnet til et klubblad.

Brænde til bålet

Klubbladet
Kan læses i fuld farveformat
inkl. alle billeder på http://
www.viborgsejlklub.dk/
sejlklubben/klubblad
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Viborg Sejlklub har lavet en aftale med bestyrelsen i Hjarbæk Borgerforening om at bygge Skt. Hans bålet op i
fællesskab og i god tid.
Har du egnet grenaffald, skal du aftale det
med bestyrelsen eller
Åge, inden det må ligges på bålet.
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Kapsejlads i 2,4mR imellem nuværende og tidligere leder af 2,4mR afdelingen.

Sæsonstart 2018 i 2.4mR afd. ved Søndersø.
Sæsonen starter vi tirsdag den 3. april kl. 18.00, med at vi mødes i klubhuset for at besigtiger broer og andet udstyr.
Alle som kunne tænke sig at bruge tingene bør møde op, det er uanset
om de vil sejle 2.4mR, eller har andre bådtyper, som de evt. kunne tænke
sig at komme med.
Jeg vil den første dag orientere om de mange forsøg på at få en ny bro.
Afdelingen har en Facebook gruppe der hedder ”2,4mR sejlads i Viborg”
og en E-mail gruppe som jeg sendere ud til.
Der vil være sejlads hver tirsdag kl. 18.00, første tirsdage vil der dog væ20

re klargøring af bådene.
Erfarne 2,4mR. sejlere må bruge bådene når de ønsker det, men skal
dog først give besked til mig.
I sommerferie uge 29, 30 og 31 vil der ikke være sejlads for uerfarne.
Hvis der er interesse for det, vil der blive arrangeret kapsejlads m. m.
Sæsonen slutter ved udgangen af september, det kan dog ændres hvis
vejret vil os det.
Jan Fig.
Formand for 2.4mR. afdelingen
Mobil tlf.: 40 1 715 82.
E-mail: fig@webspeed.dk
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Redaktørens indlæg.
Jeg modtager meget gerne indlæg og billeder fra medlemmers sommertogter i 2018, samt indslag fra diverse fester, da der så bliver lidt andet at
læse om end rutinesagerne.
Det samme gælder selvfølgelig samtlige udvalg, samt 2,4mR afdeling og
Ungdoms afdelingen.
Klubbladet er åbent for debatter fra medlemmerne lige fra bundmalings
erfaringer til tur oplevelser. Det er dog sådan, at hvis der er en modpart i
debatten skal vedkommende/de have mulighed for at svare i det samme
blad.
Det samme er faktisk muligt på hjemmesiden, men jeg kan ikke lige overskue, hvem der kan styre det, så derfor er der lukket ned for det, så hjemmesiden kun er informativ foreløbig.
Havne etik.
Dette er ikke et indlæg om havne sejlads, miljø eller strømtilslutninger,
men mere om hvordan man bør opføre sig på havnen, når man er der.
For nu starter sejler sæsonen snart i Viborg Sejlklub igen.
Ligesom vi almindelige medlemmer er sammen med dem vi ønsker, når
vi er på havnen, bør det være samme betingelser for bestyrelsesmedlemmer. Altså skal de have lov at være sammen med dem de har lyst til, når
de er på havnen, uden at blive antastet med problemer i sejlklubben, de
er trods alt sejlere, som vi andre, der ønsker at bruge deres fritiden på
havnen.
Har nogen problemer med noget i sejlklubben bør de ringe eller e-maile
til den udvalgsansvarlige i bestyrelsen omkring dette, og lade dem være i
fred, når de er på havnen, havnen skulle jo gerne være et fristed for alle,
og det skulle jo nødig være sådan, at nogen ikke har lyst til at komme
der.
Havne etik er også, når man har sine børn eller børnebørn med på havnen, at man ikke lader dem smide sten i havnen, den er lavvandet nok i
forvejen, eller at man ikke bør ligge henne ved mastekranen og sætter
sejl på eller piller dem af, der kunne være andre, som har brug for at
komme hen til mastekranen og tage mast af eller på.
Ejler
22

Autocampere.

Viborg Sejlklub etablerede i 2017 et antal autocamper pladser på sejlklubbens areal, jeg tror det var fire, men som man ser af billedet var der
helt op til seks autocampere ind imellem i autocamper sæsonen.
Dette skabte et nyt tiltrængt liv på havnen, for der sker jo ikke så meget
på havnen om sommeren, da de fleste bådejere sejler væk fra havnen i
deres ferie periode, hvilket er helt forståeligt.
Antallet af besøgende autocampere oversteg langt antallet af besøgende
gæste både i 2017, hvilket kan have flere årsager, dels en meget dårlig
sommer, dertil kommer at Hjarbæk havn jo ikke ligger først for, når folk er
på sejltur.
Ejler.
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Kalenderen for 2018 frem
til næste bladudgivelse.
Dato
APRIL
03/04-2018
05/04-2018
07/04-2018
10/04-2018
12/04-2018
14/04-2018
14-15/04-2018
17/04-2018
19/04-2018
21/04-2018
21/04-2018
24/04-2018
24/04-2018
26/04-2018
26/04-2018
28/04-2018
29/04-2018
MAJ
01/05-2018
03/05-2018
03/05-2018
08/05-2018
09/05-2018
15/05-2018
16/05-2018

Aktivitet
Sæsonstart 2,4mR kl.18 Klargøring af både.

Bem.

Søndersø

Duelighedskursus 19.00
Svømning 10.00-11.00
2,4mR træning kl.18.00
Duelighedskursus 19.00
Svømning 10.00-11.00
Klubhus optaget
2,4mR træning kl.18.00
Duelighedskursus 19.00
Søsætning kl.08.00 (Klubhus optaget)
Svømning 10.00-11.00
2,4mR træning kl.18.00
Stativ oprydning kl. 18.30
Duelighedskursus 19.00
Ungdoms træning kl. 17.30
Forårsfest kl. 18 (Klubhus optaget)
Klubhus optaget

Hjarbæk
Søndre skole
Søndersø
Hjarbæk
Søndre skole
Hjarbæk
Søndersø
Hjarbæk
Hjarbæk
Søndre skole
Søndersø
Hjarbæk
Hjarbæk
Hjarbæk
Hjarbæk
Hjarbæk

2,4 mR træning kl. 18.00
Duelighedskursus 19.00
Ungdoms træning kl. 17.30
2,4 mR træning kl. 18.00
Kapsejlads start kl. 18.45 – Skippermøde
kl.18.15
2,4 mR træning kl. 18.00
Kapsejlads start kl. 18.45

Søndersø
Hjarbæk
Hjarbæk
Søndersø
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Hjarbæk
Søndersø
Hjarbæk

17/05-2018
22/05-2018
23/05-2018
24/05-2018
29/05-2018
30/05-2018
31/05-2018
JUNI
05/06-2018
06/06-2018
07/06-2018
09/06-2018
12/06-2018
13/06-2018
14/06-2018
19/06-2018
20/06-2018
21/06-2018
23/06-2018
26/06-2018
27/06-2018
28/06-2018
JULI
03/07-2018
05/07-2018
10/07-2018
12/07-2018
19/07-2018
26/07-2018
AUGUST
02/08-2018
07/08-2018
08/08-2018
09/08-2018

Ungdoms træning kl. 17.30
2,4 mR træning kl. 18.00
Kapsejlads start kl. 18.45
Ungdoms træning kl. 17.30
2,4 mR træning kl. 18.00
Kapsejlads start kl. 18.45
Ungdoms træning kl. 17.30

Hjarbæk
Søndersø
Hjarbæk
Hjarbæk
Søndersø
Hjarbæk
Hjarbæk

2,4 mR træning kl. 18.00
Kapsejlads start kl. 18.45
Ungdoms træning kl. 17.30
Havnefest
2,4 mR træning kl. 18.00
Kapsejlads start kl. 18.45
Ungdoms træning kl. 17.30
2,4 mR træning kl. 18.00
Kapsejlads start kl. 18.45
Ungdoms træning kl. 17.30
Skt. Hans fest
2,4 mR træning kl. 18.00
Kapsejlads start kl. 18.45
Ungdoms træning kl. 17.30

Søndersø
Hjarbæk
Hjarbæk
Hjarbæk
Søndersø
Hjarbæk
Hjarbæk
Søndersø
Hjarbæk
Hjarbæk
Hjarbæk
Søndersø
Hjarbæk
Hjarbæk

2,4mR træning kl.18.00
Ungdoms træning kl. 17.30
2,4mR træning kl.18.00
Ungdoms træning kl. 17.30
Ungdoms træning kl. 17.30
Ungdoms træning kl. 17.30

Søndersø
Hjarbæk
Søndersø
Hjarbæk
Hjarbæk
Hjarbæk

Ungdoms træning kl. 17.30
2,4 mR træning kl. 18.00
Kapsejlads start kl. 18.45
Ungdoms træning kl. 17.30

Hjarbæk
Søndersø
Hjarbæk
Hjarbæk
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14/08-2018
15/08-2018
16/08-2018
21/08-2018
22/08-2018
23/08-2018
28/08-2018
29/08-2018
30/08-2018
SEPTEMBER
01/09-2018
04/09-2018
05/09-2018
06/09-2018
08/09-2018
11/09-2018
13/09-2018
18/09-2018
20/09-2018
25/09-2018
27/09-2018

2,4 mR træning kl. 18.00
Kapsejlads start kl. 18.45
Ungdoms træning kl. 17.30
2,4 mR træning kl. 18.00
Kapsejlads start kl. 18.45
Ungdoms træning kl. 17.30
2,4 mR træning kl. 18.00
Kapsejlads start kl. 18.45
Ungdoms træning kl. 17.30

Søndersø
Hjarbæk
Hjarbæk
Søndersø
Hjarbæk
Hjarbæk
Søndersø
Hjarbæk
Hjarbæk

Fællestur (Klubhus optaget)
2,4 mR træning kl. 18.00
Kapsejlads og afslutning start kl. 18.45
Ungdoms træning kl. 17.30
Klubmesterskaber i kapsejlads (Klubhus optaget)
2,4 mR træning kl. 18.00
Ungdoms træning kl. 17.30
2,4 mR træning kl. 18.00
Ungdoms træning kl. 17.30
2,4 mR træning kl. 18.00
Ungdoms træning kl. 17.30

Hjarbæk
Søndersø
Hjarbæk
Hjarbæk

Gi’r du en hånd med? Har
du mod og mandshjerte til
at melde dig på som tovholder på et af klubbens
arrangementer eller fester,
så skriv dig på opslaget i
klubhuset.
Der mangler bl.a. hjælp til
søsætningen, fællesturen
og julefrokosten. Vi skulle
jo nødig aflyse et arrangement eller en fest – og som
festarrangør spiser du jo
gratis med.

Hjarbæk
Søndersø
Hjarbæk
Søndersø
Hjarbæk
Søndersø
Hjarbæk

Referat fra generalforsamling, opdaterede vedtægter og
retningslinjer kan
også læses på
hjemmesiden
www.viborgsejlklub.
dk
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Opstart på ungdomssejlads.
Der startes op torsdag den 26. april kl. 17.30, hvor joller hentes på
Kongsgården.
Herefter vil der være sejlads hver torsdag aften frem til og med 11.
oktober.
Der henstilles til at sejlerne holder havnebassinet ved mastekranen
samt området omkring ”toiletbroen” fri om torsdagen i perioden 17.30
til 20.00.
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Autoriseret
forhandler af:

Mercury
Mercruiser

 40 28 81 35
mail@shbm.dk

HONDA

 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
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MARINE

Perkins

SABRE

LOMBARDINI
Marine

QUICKSILVER
gummibåde

Der blev besluttet følgende på bestyrelsens konstitueringsmøde:
Sekretær
Jesper Bak
Formand
Peter Blach
Næstformand Ole Moeslund
Kasserer
Jørgen Kærsgaard
Best. Medlem Leif Vang
Best. Medlem Per Vig
Suppleant
Frank Rømer
Vedr. udvalgene og kontakt personer fra bestyrelsen:
Havne-/Pladsudvalg: Børge List, Aage Foldbjerg, Lars Borreskov og Lars
Blach. Kontakt fra Bestyrelsen: Leif Vang
Klubhusudvalg:

Oluf Nørgaard, Jan & Kirsten Fig, Jørgen Kofoed
Kontakt fra Bestyrelsen: Ole Moeslund

Kapsejladsudvalg:

Jørgen Buus, Morten Bøgild
Kontakt fra Bestyrelsen: Per Vig

Festkoordinatorer:

Morten Bøgild, Ruben Hansen
Kontakt fra Bestyrelsen: Peter Blach

Blad-/Webudvalg:

Ejler Rechnagel, Sidsel Borreskov
Kontakt fra Bestyrelsen: Jesper Bak

2,4mR afdelingen:

Jan Fig Kontakt fra Bestyrelsen: Leif Vang

Bøjeudvalget:

Aage Foldbjerg, Carl V Jensen
Kontakt fra Bestyrelsen: Peter Blach

PR-udvalget:

Leif Vang, Lars Borreskov, Jørgen Kjærsgaard,
Ole Moeslund. Kontakt fra Bestyrelsen: Ole
Moeslund

Projektudvalget:

Kåre Vistisen, Oluf Nørgaard, Jørgen Jensen,
Per Vig. Kontakt fra Bestyrelsen: Per Vig
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Følgende:
Har meldt sig ind i Viborg Sejlklub.
De bydes hjertelig velkommen i Viborg Sejlklub med håbet om, at de vil få glæde og fornøjelse af medlemskabet.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Fornavn

Efternavn

Adresse

Post

Bynavn

Julius

Dyrbye

Kildebjerg Skovvej 12b

8680

Ry

Jan

Bagi-Pedersen

Jegstrupvej 64

8800

Viborg

Rasmus Frost

Husbond

Gråmejsevej 109

8800

Viborg

Asbjørn

Knakkergaard

Asmild Hegn 42

8800

Viborg

Hans

Pedersen

Bredgade 7, Mønsted

8800

Viborg

Jan

Laursen

Åbrinken 11

8832

Skals

Stig

Vestergaard

Hersumsvej 19

9610

Nørager

Bent

Lading

Taskebjergvej 11

8620

Kjellerup

Mathias

Husted

Lupinmarken 64

8800

Viborg

Stefan

Kærsgaard

Mosevænget 19

8800

Viborg

Kaj Bach

Pedersen

Skyggevej 49

7441

Bording

Jimmi Færk

Thomsen

Ørslevklostervej 107B

7840

Højslev

Næste nr. udkommer til
OKTOBER 2018.
Deadline for indlæg til dette nr.
er 31. SEPTEMBER 2018.
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Udvalg i 2018.
Udvalg

E-mail-adresse

Telefon

Børge List (Formand)

Udlån af bundslibemaskine.
bmblist@gmail.com

23 39 25 06

Lars Blach

flblack@vetus.com

40 25 61 84

Aage Foldbjerg

afoldbjerg@gmail.com

40 72 92 44

jebuus@hotmail.com
mortenbogild@gmail.com

86 63 85 14
26 82 96 71

e.rechnagel@youmail.dk
sidselnatasja@hotmail.com

22 25 95 73
40 93 27 71

Havne/plads

Kapsejlads
Jørgen Buus
Morten Bøgild
Web-opdateringer
Ejler Rechnagel
Sidsel Larsen
Klubhus
Oluf Nørgaard (Formand)
Jørgen Kofoed
Jan Fig
2,4mR

Udlån af klubhus
on@onradio.dk
Salg af klubnøgler.
lillevif@hotmail.com
fig@webspeed.dk

86 64 24 81
86 64 21 51
40 17 15 82

fig@webspeed.dk

40 17 15 82

e.rechnagel@youmail.dk

22 25 95 73

mortenbogild@gmail.com
rubenhansen74@gmail.com

26 82 96 71
40 28 37 19

tkla@skivekommune.dk

24 63 76 53

Carl V. Jensen (Formand)

carlogannamarie@gmail.com

21 42 73 63

Aage Foldbjerg

afoldbjerg@gmail.com

40 72 92 44

Jan Fig
Klubblad
Ejler Rechnagel
Festudvalgs koordinator
Morten Bøgild
Ruben Hansen
Juniorudvalg
Torben Leier
Bøjeudvalg
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