
GENERALFORSAMLING 2015 

 

Det officielle referat 

 

Her følger det officielle beslutningsreferat fra Viborg Sejlklubs generalforsamling  24. 

februar 2015. Referent er Frank Rømer, og referatet er godkendt af ordstyrer Kurt 

Herløv. 

Generalforsamlingen indledtes med formandens velkomst, hvorunder der holdtes et kort 
minuts stilhed for Carsten Nyvang, der er gået bort det foregående år. Carsten har gennem 
mange år været en stor støtte for Junior-sejlerne, hvor han og Marianne har stået for dels 
materiellet og vedligeholdelse af bådene. Carsten havde netop anskaffet en ny båd, som han 
kun nåede at sejle hjem til Hjarbæk. 

Pkt. 1:  Valg af ordstyrer. 

Kurt Herløv blev valgt til ordstyrer. Kurt konstaterede at generalforsamlingen 
var lovlig, og lovlig indkaldt. 

Pkt. 2: Bestyrelsens beretning 

Formanden, Peter Blach fremlagde bestyrelsens beretning: 

• I Viborg Sejlklub er der registeret 158 medlemmer ved udgangen af 2014. Dette er en 
del mindre end ved sidste generalforsamling. 

• Jeg har valgt at dele bestyrelsens beretning op i to dele. Første del omhandler det 
vanlige bestyrelse arbejde og derefter vil det omhandle køb af grund. 

• Bestyrelsen konstituerede sig på møde d. 10 marts 2014. 

• På dette møde var der forslag om, at lave et udvalg til profilering af klubben, for at 
skabe mere omtale i medierne ved klubbens arrangementer. Der er foreslået et 
jubilæums skrift i lighed med det, der blev udarbejdet til klubbens 50 års jubilæum. 

• Der har været afholdt 7 bestyrelsesmøder, 1 møde med udvalgene og 2 møder med 
Hjarbæk Borgerforening. 

• Vi har haft de sædvanlige bekymringer om søsætning og båd optagning. Det ser ud til, 
at vi kan forsætte med de 400 Kr. for søsætning og 450 Kr. for optagning.  

• Det har været foreslået, at der rokeres på vinterpladserne, så de tunge både kommer 
tættere på kranen. Formålet med denne rokade er, at kranen ikke skal flytte, så den 
kan tage alle både fra samme sted, til gavn for alles økonomi. 

• Mercantec har fremstillet stiger, som er monteret på broerne.  

• Vi har fået pladsen ordnet ind mod naboen mod øst. Pladsen er blevet drænet og sivene 
er gravet op og kørt bort. Der er kørt grus på stykket 



• Der er etableret internet på havnen. Der var vanskeligheder med kabler og diverse 
installationer. Der måtte købes håndværker til dette. Koden til at logge på står i bladet 
og på tavlen 

• Der er etableret nye lamper på Rødvinsbroen. Der er gravet kabler i jorden og ført 
vand over til containeren ved juniorerne. Arbejdet er ikke helt færdigt, men det bliver 
det. 

• Jørgen Schrøder har foreslået og udført, at der er kommet ny belægning på trappen 
som passer til den øvrige belægning i huset. 

• Børge List har foreslået ensretning af takstbladet så medlemmer skal betale det 
samme, som der betales, hvis man er medlem af frihavnsordningen. Det samme forslag 
som vi senere skal behandle under indkomne forslag. Bestyrelsen afslog at ændre på 
takstbladet. 

• Der er udfærdiget ny affaldsplan og fremstillet kort over havnen, så man se hvor 
affaldet skal deponeres. 

• Der har været fejl i betalings service, så alle har modtaget et girokort. Men det skulle 
køre fra næste betaling. 

• Der er indkøbt el hejs til mastekranen, som vil blive monteret. Der er dokumenteret, at 
det er lovligt at bruge. 

• Vi har talt om at lave 3 til 4 pladser til autocampere på pladsen. Der skal selvfølgelig 
søges og godkendes hos de relevante myndigheder. 

• Det er bestemt at forelægge generalforsamlingen at forhøje indskuddet til pladser. 
Dette kommer vi til lidt senere. 

• Der har været ønsker om at ændre dato, hvor bladet udkommer af hensyn til en øget 
debat om generalforsamlingen. 

• Der er foreslået, at der bliver lavet et loppemarked for sejler stumper i marts måned. 
Frank og Henrik står for det arrangement 

Dette er bestyrelsens beretning.  

 

Grundkøb 

Jeg vil nu redegøre for forløbet omkring grund og evt. køb af denne. 

I det tidlige forår var der flere medlemmer, der spurgte, om det ikke var en ide at købe 
grunden ved siden af. 

Jeg bragte det på bestyrelsesmøde og vi blev enige om at undersøge sagen. 



Ved standerhejsning samledes vi her og diskuterede sagen. Der var 43 mødt op, og 36 mente 
vi skulle gå videre med det, 5 var imod og 2 ”ved ikke”. Vi nedsatte et udvalg, som skulle tage 
sig af det: Orla, Erling og undertegnede. 

Det gik hurtigt op for os, at det ikke var så enkelt. For det første var der kommet en klausul om 
bevaringsværdighed på ejendommen, hvilket betyder, at der kun må bygges på den gamle 
sokkel, og det skal opføres i samme stil. Viborg Sejlklub kan heller ikke optage 
kreditforeningslån, hvilket ville gøre finansieringen for dyr. Vi fik nøglen, besigtigede 
ejendommen og måtte konstatere, at det ikke så godt ud. Vi så på laden og syntes, at vi kunne 
finde anvendelse for den, men måtte samtidig konstatere, at den ikke var lang nok til et 
masteskur. 

Vi indhentede et overslag på at fjerne stuehuset og etablere grunden i to niveauer på grund af 
højdeforskellen. Overslaget lød på 200.000 Kr., samt et forlangende på 650.000 kr. for hus og 
grund. Vi afleverede nøglen og meddelte, at vi gerne ville byde, men vores bud ville ligge på ca. 
det halve. 

Mægleren meldte tilbage at det ikke var interessant, hvorefter vi valgte at lade tiden gå i håb 
om, at den ville arbejde for os.  

Efterfølgende måtte vi konstatere, at grunden er solgt til en lavere pris end den vi har budt. 
Hvorvidt det er ejendomsmægleren, der har misforstået noget, eller det er sælger, der ikke 
har villet sælge til os, er uvist.  

 

Æblehaven 

Det vi skal tage stilling til, er om vi skal købe Æblehaven til en pris til 350 000 Kr. og lidt 
omkostninger til at skrive papirer. 

Æblehaven er en byggegrund, hvor det er muligt lovligt at opføre det, vi har behov for og lyst 
til. Derfor også bedre egnet til formålet. 

Med hensyn til finansieringen må jeg erkende, at der er mange modstridende interesser. Vi 
har fundet en form, der er holdbar og som giver sikre indtægter. Vi er enige om i bestyrelsen, 
at hvis vi bruger pengene skal de også finansieres, så vi ikke sætter Viborg Sejlklubs økonomi 
på spil. 

 

Beretning for juniorerne 

Per Vig fremlagde Juniorernes beretning: 

Sæson 2014 har nok været den bedste sæson i de år, jeg har stået for juniorafdelingen.  

Ud af alle de aftener, hvor der har været sejlads, har vi været på vandet alle gange. Det har 
været en perfekt sæson, hvor vejret har været med os. Der har været et super godt 
kammeratskab de unge mennesker imellem, og vi har haft nogle dejlige unge mennesker til at 



hjælpe med at træne. Ved alle træningsaftener har vi hygget os efter sejladsen med kage og 
saftevand.  

Der var lidt krise i begyndelsen, idet vi ikke vidste, hvad vi skulle gøre for at kunne holde på 
de ældste sejlere, som gerne ville fortsætte med at sejle, men som var blevet for store til 
optimisten.  

Jeg kontaktede derfor Dansk Sejlunion, og lånte derigennem en trailer med 2 Feva-joller, som 
er 2-mandsjoller med genakker, og som man kan låne 14 dage af gangen. Det var en stor 
succes, men gode råd var dyre, da jollerne skulle videre til anden sejlklub efter ca. 1 mdr. Jeg 
søgte derfor vidt og bredt, og heldet var med os. Vi fik fat i 2 andre Feva-joller, som vi havde 
resten af sæsonen.  

 

Stævner 

Vi har deltaget i stævner i henholdsvis Sunds, Nappedam og Skive.  

I juni deltog vi i Spar Nord Cup i Sunds. Stævnet er et af landets store jollestævner. Der deltog 
63 unge sejlere og Viborg sejlklub var repræsenteret med otte sejlere, henholdsvis fem 
optimistjoller, en i Zoom-8 og 1 Feva-jolle med to sejlere. Der kom fem Viborg-sejlere på 
sejrsskamlen.  

I august deltog vi i et større stævne i Nappedam på Djursland. Der deltog fire sejlere i 
optimistjoller fra Viborg sejlklub, og alle fik fine mellemplaceringer, trods hårdt vejr, og store 
bølger.  

I september deltog vi i Spar Nord Cup i Skive. Der deltog vi med syv sejlere, nemlig fem 
optimistjoller og 1 Feva -jolle med to sejlere. Det var et meget indbringende stævne.  

Vi fik i alt ni pokaler med hjem. Vi fik bl. a. en 1. plads i optimistjolle og en 1. plads i Feva jolle, 
og flere andre fine placeringer. Desuden fik Viborg-sejlerne en vandrepokal for bedste pige-
sejler i optimist jolle og en vandrepokal for bedste drenge-sejler i optimist jolle. De to 
vandrepokaler er udstedt af Limfjordskredsen.  

Vi afholdt ingen klubmesterskab i år, da vi havde sejlere i flere forskellige bådtyper. I stedet 
holdt vi lidt hygge til sommerferien med sejlads på vandet med forskellige sjove 
konkurrencer, der skulle udføres og til slut på sæsonen igen med lidt sjov på vandet og 
efterfølgende fællesspisning for børn, forældre og søskende i klubhuset, hvor vi fik spaghetti 
og kødsovs ”a la fru vig”, og sodavand og den obligatoriske kage.  

Vi takker af for en god sæson. En stor tak til både de unge mennesker og deres forældre, som 
har været gode til at hjælpe til. Samt tak til de unge trænere og desuden en stor tak til vore 
sponsorer.  

 

2,4 M-udvalget 

Jan Fig. fremlagde 2, 4 M afdelingens beretning. 

Det har været et stille år i 2, 4M afdelingen. Det skyldes at VCR, det tidligere Paraplegi, har 
været under ombygning og patienterne har været flyttet til forskellige afdelinger. 



Da ombygningen var færdig arrangeredes et stævne hvor Morten Bøgil, Lars Borregård og Per 
Bandholm stod for at få folk ud at sejle. Ialt 40 personer prøvede 2, 4m bådene og Twin. 

Vi har arbejdet på brorenoveringen, som startede sidste år. Vi mangler stadig at skifte et par 
brædder. 

Det kniber med færdiggørelse af projekt klubhus som startede for tre år siden. Måske vi kan få 
hjælp af praktikcentret. 

Kranen er repareret og ombygget så den kan løfte twin og motorbåd. 

Vedr. henvendelse fra VCR om godkendelse af kranen til personløft har vi foreslået VCR, at vi 
laver et udvalg til at finde ud af dette. 

Der er maksimalt antal både på pladsen, private og klubbåde, vi vil fremover forsøge at udvide 
pladsen. 

Vi er spændte på det fremtidige forløb, da VCR er blevet moderniseret og vi ikke ved, hvor 
mange der kommer til træning. 

 

Pkt. 3:  Fremlæggelse af regnskab. 

Orla gennemgik det fremsendte regnskab. Dette gav anledning til spørgsmål vedr. 
renter der blev yderligere belyst. Regnskabet godkendtes derefter med applaus. 

Pkt. 4:  Fastsættelse af kontingent og pladsleje. 

 Ventelistegebyret hæves fra 55 til 100 kr. 

 Indskud ved tildeling af plads hæves fra 1.125 til 3.000 kr. Disse beløb 
pristalsreguleres 1, 3% pr år. 

 Der var spørgsmål til om stigningen var for høj. Orla redegjorde for at dette  
skyldes manglende reguleringer i perioden med ombygning af havnen og, deraf 
følgende diskvalifikation af uddeling af pladser over en periode. 

 Sammenlignet med andre havne er prisen lav. 

  Forslaget vedtages. 

Pkt. 5.  Behandling af indkomne forslag. 

5.1: Forslag: Medlemmer med bådplads i andre havne ligger gratis 1 uge før bådoptagning og 
en uge efter søsætning, hvorefter der betales gæsteleje pr. døgn kr. 100/50 i stedet for 40  kr. 
afhængig af om de er medlem af frihavnsordningen. 

Et medlem spurgte til, hvorfor der var en uges fri plads i havnen for både netop søsat eller før 
optagning. Dette svarede Peter med hensynet til muligheden for at komme gennem slusen. 
Ligeledes gjorde Peter rede for tanken bag de 40 kr., der er af hensyn til konkurrencen med 
andre klubber. Der luftedes en del meninger om begge forhold. 

Forslaget vedtages med skriftlig afstemning. 

5.2: Forslag: Bestyrelsen igangsætter en tænketank, der frem til generalforsamlingen 2016 
bredt og uden begrænsninger skal se på, hvordan vi kan bevare Viborg sejlklub g Hjarbæk 



havn samt komme med forslag til en langsigtet vision for sejlklubbens overlevelse og havnens 
udvikling. 

Efter en del positiv diskussion, hvor det blev præciseret, at udvalget ikke skal arbejde uden 
om bestyrelsen, blev forslaget vedtaget. 

5.3: Forslag til vedtægtsændring § 10. Klubbens bestyrelse består af 7 medlemmer. 

Forslaget gav anledning til en del diskussion om juniorlederen skal betragtes som fuldgyldigt 
medlem af bestyrelsen,  hvilket fremgår af de nye vedtægter fra 2014. 

Forslaget gav anledning til et nyt forslag til næste generalforsamling om tilbageføring til 
tidligere tekst vedr. juniorlederens kompetence i bestyrelsen. Forslaget forkastet. 

5.4: Bestyrelsen foreslår der nedsættes et udvalg, der arbejder med arrangementer vedr. 
jubilæumsåret 2016. De tilstedeværende fandt forslaget godt. Forslaget vedtaget. 

5.5: Bestyrelses foreslår der arbejdes med muligheden for oprettelse af 3-4 autocamper 
pladser på havneområdet. 

Der var mange meninger for og imod. Et af argumenterne lød på vi så vil konkurrere med 
campingpladsen, andre tror campingpladsen er ligeglad. Forslaget skulle være en mulighed 
for at skabe mere liv på havnen. Et medlem mente de fleste der kører autocamper er gamle 
bådfolk. Et argument er også øget slitage og rengøring. Formanden for havnepladsudvalget 
var betænkelig om hvem der sørger for afregning.  Forslaget vedtaget med lille flertal. 

5.6: Bestyrelses foreslår køb af Æblehaven til en maksimal pris på kr. 350.000.  

Hvis købet godkendes af generalforsamlingen og sælger accepterer prisen vil kontingent og 
pladsleje skulle forhøjes. Kontingentet stiger med kr. 120 til kr. 720 fra kr. 600/året. 
Juniorkontingentet stiger med 100 kr. til kr. 450/året. Sommerpladslejen skal stige med kr. 
167,50 pr. plads ud over pristalsreguleringen. Vinterpladslejen stiger med kr. 60 ud over 
pristalsreguleringen. Pladslejereguleringen er inkl. moms. 

Der spurgtes, hvad vi skal bruge grunden til. Peter og Erling redegjorde for mulige fremtidige 
miljøkrav, udbygning af mastekran, juniorfaciliteter mm. Derudover er der mulighed for for 
nuværende at erhverve grunden til en fornuftig pris. Efter en overtagelse med henblik på 
bebyggelse vil det ikke længere være muligt for sejlklubben at udvide. 

En del spørgsmål gik på afgifter og skatter. I tilfælde af høje afgifter vil købet annulleres. 
Ligeledes er det en betingelse, at der kan bygges på grunden. Der var ligeledes en del 
spørgsmål om vedligeholdelse og om hvorvidt grundene skal slås sammen. Der er for 
nuværende ikke svar på om det er det bedste med en sammenlægning af grundene. 

Forslaget vedtages med stort flertal ved skriftlig afstemning. 

 

Pkt. 6  Valg af kasserer. 

Orla V. Christensen genvalgt. 



 

Pkt. 7  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. 

På valg er: Leif Vang og Erling Hansen. 

Suppleant, Jørgen Kjærsgård. 

Alle genvalgt. 

Pkt. 8 Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 

På valg er: Knud Bloch Jensen. Suppleant Harry Vig Lauersen. 

Begge genvalgtes. 

Pkt. 9  Nedsættelse af udvalg. 

Havneplads udvalg: Alle genvalg. 

Klubhus udvalg: Alle genvalg. 

Kapsejlads udvalg: Alle genvalg. 

Fest udvalg: Elly genvalg. 

Blad udvalg: Alle genvalg. 

2, 4m udvalg: Alle genvalg. 

Bøje udvalg: Alle genvalg  

Webudvalg udvalg: Tina udtræder, Kristian og Ejler genvælges. 

Pkt. 10.  Drøftelse af planer for det kommende år. 

Peter:  Vi skal have arrangeret havnefest i samarbejde med Hjarbæk borgerforening. 

Autocamper pladser tilladelser. 

Strøm på broen gøres færdigt. 

Sct. Hans Fest 23. juni. 

Der er i år søsætning 18. april. 

Børge: Vi skal have beskåret træet ved hjørnet, så kranen kan komme forbi. 

Kristian Melgaard:  

 Der arrangeres flotillesejlads gennem slusen lørdag 9. maj. Alle der har mulighed 
bedes deltage. Kristian håber på 30-40 både deltager. Der vil arrangeres frokost 
på Virksundsiden.  

 Onsdagssejladserne starter i år 6. maj og forsætter uden sommerpause til ind i 
september. Der er i år kun sejlads med spiler for både, der er tilmeldt med spiler. 

Årskrus: Årskruset, der gives for en særlig indsats i klubben tildeltes til Ejler. 



Pkt. 11. Eventuelt. 

Der holdes møde med udvalgene tirsdag d. 3 marts kl 18.30. 

Mødet afsluttedes med at formanden takkede for god ro og orden samt et trefoldigt hurra for 
sejlklubben 


