
 
Viborg Sejlklub 

Referat fra bestyrelsesmøde d.   11.01.2016  kl. 19:00 
 

Sted: Klubhuset 

Deltagere: Peter, Erling, Jørgen, Frank, Jesper, Else 

Fraværende: Leif 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra d. 17.11.2015 

Beslutning:  

Godkendt 

2. Økonomi 

Beslutning:  

Afventer regnskab fra revisor 

3. Forberedelse af generalforsamling, herunder vedtægtsændringer og 

orientering om Tænketankens forslag til GF 

Beslutning:  

Drøftet 

4. Status omkring Æblehaven, - dræn, grus, shelter mm 

Beslutning:  

Intet nyt om shelters, så punktet udsættes. 

5. Gule ærter – hvor langt er vi, - mad, foredrag mm. 

Beslutning:  

Der er gule ærter d. 02.02.2016 i klubhuset kl. 18:00, hvor der serbveres gule ærter. 
Kl. 19:30 er der foredrag ved JRCC – Joint Rescue Coordination Centre – eller 
Helikopterredningstjenesten. Pris kr. 65,00. Tilmelding i klubhus eller til Peter Blach 
senest d. 31.01.2016. 

 



6. Drøftelse af muligheder i forhold til gamle både på pladsen 

Beslutning: 

Udsat 

7. Duelighedskursus, status, tidspunkter, mm 

Beslutning:  

Beslutning: Der er 12 tilmeldte med start d. 14.02.2016 kl. 19:00 i klubhuset. I alt 15 
lektioner på torsdage, - plan herfor udleveres til deltagerne 

8. Status på Jubilæum, festskrift/reception/fest 

Beslutning:  

Der er styr på mad til receptionen. Et evt. festskrift er endnu ikke på plads. 
Jubilæumsgruppen holder møde i nær fremtid. 

9. Nyt fra formand m.fl.: 

- Sejlklubben har modtaget tilbud på Nr. Vosborg for klubbens medlemmer til særpris. 
Tilbudet opslås på hjemmesiden 

- Næste nr. af bladet kombineres med dagsorden til generalforsamling, for at spare 
porto. 

Juniorer: 

- Der skal arbejdes på at finde en person, der har erfaring med kapsejladser til 
undervisningen, 

- Afd. undersøger, om der er behov for den tilbudte container, som bestyrelsen vil købe 
hvis behovet er der, 

- Jollerne yderst på pladsen rykkes tilbage, ligesom der købes pressenninger til den 
anden vogn, 

- Juniorerne undersøger om der er behov for plads til følgebåd i den kommunale havn 
(ellers kan pengene spares) 

10. Evt, herunder næste møde 

Næste møde er d. 19.01.1016 kl. 19:00. 

Ref.: Else 

 

 

 

 


