Officielt referat – Viborg Sejlklubs ordinære generalforsamling 23.02. 2016
Formanden, Peter Blach, bød velkommen, og mindedes de tre medlemmer, der er afgået ved døden
siden sidst. Det er Martin Christensen, klubbens kasserer siden 1984 Orla Christensen, og Helge
Overgaard.
Dagsorden og referat:
Ad 1: Valg af dirigent: Kurt Herløv er valgt. Han konstaterede at GF er lovligt indvarslet.
Ad 2: Bestyrelsens Beretning for året 2015
Viborg Sejlklub har 146 medlemmer ved årsskiftet.
Der er afholdt 9 bestyrelsesmøder og 1 møde med udvalgene.
Jeg har valgt at opdele min beretning således, at de store punkter gennemgår jeg sidst i denne
beretning, de mere almindelige drift vedtagelser tager jeg først. Der har været arbejdet med:
Medlemsbladet fra DS.
Vi blev gjort opmærksom på, at ikke alle medlemmer modtog DS. medlems blad, Sejler der var
flere der prøvede at udrede trådene, det lykkes med stor hjælp fra Ejler, han har også den kontakt til
DS hvis der er problemer. Tak for det.
Mastekran. El spil.
Der er nu monteret el spil på mastekranen, der er lavet beslag. To af de mest kreative hoveder vi har
i klubben har lavet afdækningen, Per Vig og Arne Thomasen.
Anker på molehovede.
Nybo Jensen har skænket det anker der står på molehovedet. Det har vi aldrig fået sagt tak for, ikke
personligt, så vi havde inviteret Nybo Jensen og hustru til kaffe en eftermiddag. Desværre blev
Nybo Jensen indhentet af sygdom og afgik ved døden inden vi fik afholdt vores fremvisning.
Leje af klubhus i forbindelse med søsætning/optagning.
Bestyrelsen fastslår, at klubhuset ikke må udlejes 1 uge før søsætning og 1 uge efter. Ligeledes 1
uge før og efter optagning. Bestyrelsen finder det vigtigt, at klubhuset er tilgængeligt for de af
klubbens medlemmer der klargør både.
Maling af gelænder.
Der er truffen aftale om at trappegelænder og vinduesparti bliver malet her i næste uge. Det får vi
gjort ved Mercantec. Med Jørgen Schrøder som tovholder.
Sct. Hans og Gule ærter.
Bestyrelsen har afholdt, Gule ærter med foredrag med Jørgen Jensen, Jørgen fortalte om sin sejltur
ned gennem floderne og til Sortehavet.
Der er også afholdt Sct. Hans, det blev afviklet på vanlig vis med helstegt gris. Båltaler fra lanbrug
kloster, en rigtig hyggelig aften, og en god dag for mange af vore medlemmer. Den tradition bør vi
værne om.
Både der henligger på vinterpladsen.
Vi må erkende, at mange af de gamle både, som er svære at sælge, i nutidens Danmark, står rundt
om på havnene. Vi er ved at se tendensen her også.
Vi er enige om, at både der skal stå på land for en sæson eller to, skal der selvfølgelig være plads til,
de både der ikke er sødygtige og aldrig bliver det i gen, kommer vi nok til at tale meget mere om.
Her er der ikke truffen nogen beslutning, hvad tiltag bliver.

Signalpistol.
Her i VS har vi en signalpistol som man har i andre sejlklubber.
En sådan skal man have tilladelse til for at må opbevare, den tilladelse er nu givet og sagen er i
orden.
Ny container.
Vi er blevet tilbudt at købe en container til en god pris, vi har undersøgt om der er brug for den og
her tænker vi først og fremmest på juniorafdelingen. Der er meldt tilbage at det er ikke optimalt.
Køb af grund.
Jeg må erkende, at grundkøbet fyldte meget, frem til sidste generalforsamling. Vi havde et stort
arbejde med at finde en finansierings model som tilfredsstillede alle parter.
Jeg er personlig glad for, at der var så stor en opbakning som tilfældet var.
Der blev undersøgt, og kontrolleret at der må bygges på grunden, og der må bygges de bygninger
som sejlklubben må have brug for, evt. masteskur opbevaring af materiel /klub faciliteter
Vi fik grunden købt og skrevet de nødvendige papirer. Viborg Kommune bevilgede fritagelse for
ejendomsskat .
Tænketank.
På sidste generalforsamling blev bestyrelsen bedt om at nedsætte en tænke tank.
Vi var omhyggelige med at få de personer til at sidde i den tænketank som vi mente kunne bidrage
konstruktivt med gode idéer.
Der var flere personer, der var kandidater til dette, end der var plads til. Bestyrelsen udpegede Else
Mørk som repræsentant. Else foretog herefter den endelige udvælgelse. Else påpegede, at det skulle
være helt uden former for begrænsninger, at der skulle være helt frit, hvem de henvendte sig til.
Else og Tænketanken fik fuldstændig frit spil, men ved henvendelse til Viborg Kommune er det et
krav at bestyrelsen skal ind over.
Der er et flertal i bestyrelsen, der er enige om, at henvendelser til Viborg Kommune er noget man
forbereder og tager de punkter op der må være, og det er fra bestyrelsen man kontakter Viborg
kommune med dagsorden til møde.
Det er samtidig besluttet at Tænketanken selvfølgelig deltager med deres spørgsmål.
Jeg taler på hele bestyrelsens vegne, når jeg siger vi glæder os til at høre hvad de har tænkt.
Vedtægter
Vi har diskuteret juniorlederens organisatoriske indplacering.
Der er enighed om, at juniorlederen deltager i bestyrelsesmøder, men ikke har stemmeret, da
vedkommende ikke er valgt af generalforsamlingen. Dette er blot en justering af vedtægterne, sådan
foregår det i dag, og har gjort i mange år. En videre er vi bedt om at ændre tidspunktet for
opkrævning af pladsleje og kontingent, for havn og plads udvalget skal indsende hvem der står på
pladsen og har mast i skuret inden bådene er kommet op.
Det behandler vi sener i aften
Forretningsorden.
Der har været ønske om en drøftelse, af procedure ved uenighed i bestyrelsen omkring beslutninger.
Vi er enige om, at ved afstemning i bestyrelsen skal det fremgå af referatet, at der er tale om en
flertalsbeslutning og mindretallet har mulighed for at få dette ført til referat.
Sejlerskole
Vi har gennem de sidste år afholdt kurser i sejlads, med Kristian Melgaard som tovholder, dette har
været et kæmpe arbejde. Denne aktivitet har med tiden genereret en del indtægter til klubben.
Kristian ønsker ikke at fortsætte på posten.
Derfor er sejlerskolen nu delt ud på flere hænder, så vi stadig har dette som et aktiv for klubben.

Orlas fratrædelse/Jørgen Kærsgaard.
Vi modtog beskeden om at Orla pga. sygdom, ikke kunne varetage sit hverv som kasserer og
revisor mandag d.14-09-2015.
Der blev taget kontakt til en ny revisor, Winnie Hill som har arbejdet for Orla for nogle år siden, og
derfra kender de programmer, som der blev brugt.
Erling og jeg havde et telefonmøde med Winnie og fik en aftale med Winnie om overtagelse af
Orlas aktiviteter som revisor.
Jørgen Kærsgård blev hentet ind, til bestyrelsesmøde torsdag d. 17-9-2015. Der var enighed om, at
Jørgen skulle overtage posten som kasserer. Adressen blev flyttet til Strandvejen 11. 8831 Løgstrup.
Som jeg har nævnt tidligere, havde vi travlt, da alle opkrævninger skulle sendes til PBS. senest d.
19. Det er der nogle af jer der har mærket, da jeres opkrævninger var forkerte. Dette problem skulle
være løst.
Søsætning
Vil foregå som det plejer, lørdag d. 23. april, prisen bliver 400 Kr. som afregnes kontant eller på
mobilen.
Jeg kan nævne at optagningen ikke kostede flere penge end det plejer trods en lidt tøvende start. Så
der er et lille overskud på den dag, når vi medtager salg i klubhuset.
Else Mørks fratrædelse.
Jeg tager til efterretning, at Else ønsker at trække sig fra bestyrelsen i VS .
Else har valgt at redegøre for sin beslutning på side 11 i klubbladet.
Jeg ønsker ikke at bruge tiden her til diskussion ang. dette. Dog vil jeg gerne sige, at
jeg ikke er enig med Else Mørk.
Jubilæum
Viborg Sejlklub fylder 75 år den 22-4-16.
Det fejrer vi med en reception på dagen og ved den efterfølgende forårsfest.
Jeg kan nævne at der bliver udgivet et jubilæumsskrift, som Jørgen Buus, Walther Thomsen og
Ejler Rechnagel arbejder på.
Ny stander.
Ved bådoptagningen mente Jørgen Kofod, at vi skulle have vor stander malet og der var noget der
skulle repareres.
Det var der også, det viste sig at masten havde taget skade, den var angrebet af råd.
Jørgen har afmonteret alle beslag, æselhoved og wirer, det blev malet og renoveret, der blev bestilt
en rundstok som blev høvlet til og det hele monteret igen, en onsdag formmiddag blev den rejst, og
står nu som vare tegn for vor fældes klub.
Tak for det Jørgen det er en fornøjelse.
Tak
Jeg vil gerne takke, for et godt år et godt kammeratskab, og tak til alle jer der har ydet en indsats for
Viborg Sejlklub.
En særlig tak til alle jer der har arbejdet i de mange udvalg,
Vedtaget uden bemærkninger.
Junior: Jesper Bak: Vi overtog en god afdeling med aktive unge og deres forældre. Vi har 12 aktive
unge. Dårligt vejr i forsæsonen – vi mistede sikkert nogle sejlere på grund af vejret – det var ikke
optimalt. I dårligt vejr måtte vi køre jollerne til Kvols for at få læ. Måske træning i en fællesbåd for
nybegyndere – hyggesamling m.v. Efter sommer havde vi nogle, der tog på efterskole. Tre stævner
– Sunds, Nappedam og Skive – fine stævner og gode placeringer.
2,4M. Jan Fig: Meget dårligt vejr østenvind og kulde – mareridt hele foråret. Vi fik genetableret
samarbejdet med VRC – meget mere mobile patienter, og derfor havde vi ca. 10 ude på vandet.
VRC laver forsøg med kanoer, der ligger i bådhuset. Maling af klubhuset blev udført af Mercantec

– meget flot. Kranen er ikke godkendt til personløft. Vi har fundet en anden, men den skal ændres
for at blive godkendt. Ikke ret mange fra klubben, der deltager. Flytte til torsdage for at undgå
kollision med sjægtesejlads.
Tænketank: Else Mørk indledte med en kort redegørelse for Tænketankens opståen og dens arbejde
gennem det første år. Herefter blev arbejdet fremlagt som en powerpoint præsentation med følgende
indhold:
Tænketankens oplæg til generalforsamlingen 2016
Forslag til udvalgene - overgives de til de faste udvalg til videre bearbejdning og aktivering
Klubhusudvalg
Vi har et af fjordens flotteste klubhuse med alt til faget hørende i form af køkken, baderum, TV og
udsigt. Men vi mangler en vaskemaskine, hvis vi skal tiltrække især børnefamilier.
2, 4 M-Udvalget
BY-SEJLERSKOLE
Vi har en flåde af dejlige mini-12-metere, et dejligt klubhus midt i Viborg. Det skal vi udnytte til at
skabe ny interesse for det at sejle. Derfor foreslår vi en by-sejlerskole, hvor folk kan komme og
prøve at sejle under kyndig vejledning.
FLYTTE BÅDE TIL HJARBÆK
Vi kan flytte en eller to 2,4 meter-både til Hjarbæk, så juniorafdelingen og andre kan prøve dem af.
Ved særlige lejligheder kan vi også flytte Twin-en ud (kræver en stor trailer)
Havne-pladsudvalget
VENTELISTEN
I øjeblikket hænger ventelisten på miljøskuret, og er fyldt med navne, der måske på et tidspunkt vil
have en bådplads. Vi foreslår, at Ventelisten flyttes til klubhuset, og at den renses for folk, der bare
står der. De skal selvfølgelig bevare deres anciennitet, men behøver ikke at stå på den offentlige
liste.
GÆSTEPLADSER
Vi hører ofte fra folk, at der aldrig er plads i havnen om sommeren. Vi ved, det ikke er rigtigt – men
vi skal gøre det tydeligt, f.eks. ved at sætte skilte op med ”Gæste-plads” et eller to steder i havnen.
ARBEJDSDAGE
En fast månedlig arbejdsdag kan løse en lang række opgaver, der i øjeblikket hænger
på ”Tordenskjolds soldater”. De vil også være socialt fremmende. Der kan sælges klubstandere,
klistermærker, gøres reklame for aktiviteter m.v., bannere, og andet merchandise, og bestyrelsen vil
blive synlig i klubben.
BÆNKE PÅ STENMOLE
Vi har to grillpladser, men der mangler bænk og bord ude på stenmolen – helt ude ved brohovedet –
gerne ud over molen således at man på de gode dage kan nyde vandet, Til glæde for de gæster og
fastliggere, der har bådplads yderst på broen.
Adhoc-udvalg
SAUNA:
Vi foreslår en mobil sauna på havneområdet. Borgerforeningen pusler med samme gode ide, og det
er oplagt at gå sammen med byen om denne vinteraktivitet. Den kunne stå ved mastekranen med en
solid trappe/stige ned til vandet. Saunaen og trappen skal om sommeren stå i Æblehaven. Saunaen
skal være udgiftsneutral at etablere, og bør kaste indtægter af sig på driften.

Fest-koordinator/udvalg
KOORDINERING AF AKTIVITETER
Mange af klubbens aktiviteter afhænger af enkeltpersoner, og aktiviteten dør, når tovholderen
stopper. Derfor foreslår vi, at vi styrker fest-koordinator-funktionen med et egentligt
aktivitetsudvalg. Udvalget skal samle og koordinere de forskellige aktiviteter og desuden arrangere
tre-fem vinteraktiviteter. Udvalget skal arbejde tæt sammen med markedsføringsudvalget.
Bestyrelsen
ÆBLEHAVEN:
Det har skabt en del frustration, at man ikke ved, hvad vi kan/skal bruge Æblehaven til. Derfor
opfordrer vi bestyrelsen til snarest at udarbejde og offentliggøre forslag til hvordan vi kan bruge
denne dejlige plet på havnen.
VISIONER
FÅ BÅDPLADSER
Viborg Sejlklub råder over ret få bådpladser. Antallet er ikke STORT nok til at fastholde en høj
klubaktivitet, en stabil økonomi og samtidig lave nye tiltag, der kan tiltrække nye sejlere.. Samtidig
er det et problem, at vi ikke har ledige pladser til nye sejlere.
JOLLEHAVN
Vi ved, at Sjægtelauget er forholdsvis langt med tankerne om en jollehavn mod syd. Vi støtter
denne plan ud fra den betragtning at en rømning af havnebassinet alt andet lige vil give flere pladser
til køl-og motorbåde. Vi er derfor gået med i det arbejde, som LAG-gruppen for Louns Bredning og
Hjarbæk Fjord har iværksat.
NYE TILTAG
Vi lod tankerne flyve og fik ideer til mange forskellige ting, der kan øge interessen for havn og
vand. Det kunne være:
• Havnepromenade langs Kongsgården
• Honnørkaj med servering fra kroen
• Flytning af klubhuset til en central placering foran Æblehaven.
Debat: Der blev stillet nogle opklarende spørgsmål, især om sjægtelaugets planer for jollehavn og
om sauna. Ellers ros og klapsalver til Tænketanken
Ad dagordenens pkt. 3: Jørgen Kærsgaard fremlagde regnskab, der udviste 70.000 kr. i overskud.
Det skyldes, at bestyrelsen grundet Orlas sygdom ikke fik løbende opdatering på forbruget, hvorfor
man holdt igen på udgifterne. Vi skal helst have et overskud på 35.000 kr./året, så vi kan betale
Æblehaven over 10 år. Æblehaven koster renter på kassekreditten, men ingen skat m.v.
Ad dagordenens pkt. 4:
Kontingent uændret: Vedtaget enstemmigt.
Pladsleje stiger 2%: Enstemmigt godkendt.
Forslag 5.1 Markedsføringsudvalg:
Else: Hele tænketanken står bag. Ny tankegang om forbrug af penge. Vi ønsker at
have en ramme, som udvalget kan bruge uden at spørge bestyrelsen først. Det er et
udtryk for tillid, og vi synes at det bør gælde for alle udvalg. Lars Borreskov melder
sig til udvalget, hvis TT’s forslag bliver vedtaget. Jørgen Jensen supplerede
fremlæggelse: Tanken er at skabe synergi-effekt og samarbejde med andre parter i
Hjarbæk og andre havne. Det er hårdt ben-arbejde.
Erling:
Bestyrelsen er enige i at nedsætte udvalget, men vi ønsker, at pengene skal bevilges af
bestyrelsen som i de øvrige udvalg.
Else:
Der er stor forskel på at få en ramme, man kan bruge, og så få det på budgettet.

Jørgen J.:

Det skal jo også være interessant at sidde i udvalget. Vi skal kunne agere indenfor
rammen.
Egon Haahr Jensen:
Mere fremmende at have en ramme.
Jørgen Buus:
Det fungerer ikke på jeres måde i virkeligheden.
AFSTEMNING.
Blev delt op, således at forsamlingen først stemte om, vi overhovedet
skal have et markedsføringsudvalg. Det blev vedtaget enstemmigt.
Tænketankens forslag: ”Udvalget får i 2016 en ramme på 5.000 kr. til sit arbejde.” Jørgen Schrøder
forlangte skriftlig afstemning.
48 stemmeberettigede. 24 for, 24 imod. Forslaget er faldet. Peters ændringsforslag er vedtaget.
Pkt. 5.2: Tænketankens fortsatte arbejde:
Else:

Vi ønsker at fortsætte Tænketankens arbejde et år mere med uændret sammensætning
og uændret kommissorium, således at TT orienterer bestyrelsen, men refererer til
generalforsamlingen. På spørgsmål fra Erling Hansen forklarede Else, at bestyrelsen
forsøgte at forhindre møde med kommunens teknisk udvalgs formand, forsøgte Erling
at sætte en kæp i hjulet ved at ændre GF’s beslutning. Vi sendte indbydelsen trods
bestyrelsens modstand.

Jørgen Buus: Meget imponeret over jeres oplæg. Men I vil have særbehandling. I vil kunne
forhandle. I bliver en ekstra bestyrelse.
Peter Blach: Det er bøvlet at referere direkte til GF og i øvrigt i strid med § 10.
Lars Blach. Vi forhandler ikke med nogen. Vi havde en snak om sauna med Borgerforeningen,
hvor vi overtog ideen og førte den videre.
Kristian.

Vi ønsker bare et år mere i henhold til det, I vedtog sidste år.

AFSTEMNING. Da Peter Blachs ændringsforslag er mest vidtgående blev det behandlet først:
Forslaget lyder: Tænketanken holder løbende bestyrelsen orienteret om status på processen, og
referer til sejlklubbens bestyrelse.
For forslaget stemte 37. Imod 9 – 2 blanke. Forslaget er vedtaget.
Forslag 5.3: vedr. kontingent og pladsleje: Forslaget blev vedtaget enstemmigt.
Forslag 5.4: vedr. Bestyrelsens sammensætning: Forslaget blev vedtaget med kvalificeret flertal
ved håndsoprækning
Pkt. 6.

a: Valg af formand: Peter Blach genvalgt med applaus
b: Valg af kasserer: Jørgen Kærsgaard fortsætter til 2017.
c: Valg af to bestyrelsesmedlemmer:

Frank Rømer, Ole Moeslund, Per Vig blev foreslået. Stemmer: Tre stemmer var blanke og to
ugyldige
Frank

37 - valgt

Ole

26 - valgt

Per

25 – ikke valgt

d: Suppleant: Per Vig valgt uden modkandidat.
Pkt. 7:

Valg af revisor og rev. suppleant:
Henning Lund: Genvalgt. Harry Vig Laursen: Genvalgt.

Pkt. 8: Nedsættelse af stående udvalg.
2,4 M :
Bladudvalg:
Bøjeudvalg:
Festkoordinator:
Havne-pladsudvalg:
Junior-udvalg:
Kapsejladsudvalg:
Klubhusudvalg:
Web-udvalg:
Tænketank:
Markedsføringsudvalg:

Jan Fig fortsætter
Kristian og Henrik trækker sig. Frank Rømer: Vi nytænker bladudvalget,
så flere får opgaver. Medlemmer: Michael Laugesen.
Karl Jensen og Aage Foldbjerg
Elly Thomassen
Børge List, Lars Blach fortsætter. Niels Brohm – vil ikke.
Kun to medlemmer fremover.
Jesper Bak, og Torben Laier.
Jørgen Buus (formand), Jan Justesen og Kristian Melgaard
Oluf Nørgaard, Jørgen Kofoed
Ejler Rechnagel
Ingen af de nuværende ønsker at fortsætte. Bestyrelsen får til opgave at
sammensætte en tænketank. Michael Laugesen er interesseret.
Jørgen Kærsgaard, Ole Moeslund, Leif Vang.

Pkt. 9:
Planer for 2016:
Jubilæumsfesten: 22. april – reception i klubhuset, præsentation af jubilæumsskrift.
Medlemsfest:
30. april.
Søsætning:
23. april.
Æblehaven: Erling orienterede. Haven drænes og bliver til en stor plads til både, der rykkes op og
væk fra kajkanten – det skaber plads til havnepromenade. Ved lindetræet bliver der
plads til shelters og bådplads. I forbindelse med Æblehaven bliver strømstik flyttet.
Byggeaffald fra ophalerpladsen bliver fyldt i hullet i Æblehaven
Torben:
Juniorafd. synes, ny container er en dårlig ide – ikke for meget klondyke. Bygge pænt.
Kajak:
Mulighed for kajak.
Lars Blach: Leif og jeg står på grund på vore bådpladser – de hælder til samme side, med risiko
for havari. Forslag om ekstra pæl og uddybning på de to pladser.
Eventuelt: Jørgen Kofoed: Nyt skilt ved hækken på Strandvejen – med Viborg Sejlklub.
Sauna-udvalg: Bestyrelsen bør give borgerforening besked.
Årskruset: Kruset uddeles til de tre personer, der har lavet et kæmpestykke arbejde med
jubilæumsskriftet: Walther Thomsen, Ejler Rechnagel og Jørgen Buus.
Hjarbæk den 25. februar 2016

Kristian Melgaard, ref

Kurt Herløv, dirigent

