Viborg Sejlklub
Møde mellem bestyrelsen og faste udvalg d. 03.03.15
1. Runde omkring de faste udvalg, herunder kalender
Orientering om nye poster i bestyrelsen. Eneste ændring er, at Else er sekretær og Frank er
bestyrelsens kontaktperson vedr. klubhuset.
Kapsejladsudvalg: Kristian: Kapsejladser fra 6. maj og frem uden afbrydelser. 2 baner, en kort
og en længere for de store både. Afvikling og tilmelding beskrives i bladet. 9. maj laves
flotillesejlads for alle op gennem slusen.
Kursusudvalg: Kristian: 18 kursister på Duelighed, heraf 4 nye bådejere. Slutter undervisning
d. 07. maj, derefter eksamen. Praktisk undervisning i Virksund.
Bladudvalg: Kristian: Kører, deadline 25. marts. Aftalt på GF af bestyrelsens referater sendes
til bladet, det ser han frem til
2,4 meter udvalget: Jan: Første møde d. 31. marts. Sejlads-plan fremsendes til bladet.
Praktikcentret vil stå for maling af klubhus, Sejlklubben skal betale maling.
Klubhusudvalget: Jørgen: Ikke så meget nyt, husk stumpemarked d. 15. marts. Forskellige
aftaler i løbet af foråret. Foreslår der skal laves ny låge i hegnet, - tages til efterretning. Planen
er så, at hegnet skal udskiftes senere.
Jolleudvalg (juniorudvalg): Torben: Kører godt, møde næste torsdag med forældre og andre.
Bestyrelsen vil gerne indbyde kontaktpersonerne til et møde snarest.
Festudvalg: Elly: Der bliver lavet plakat om forskellige arrangementer. Opfordrer til, at
medlemmerne melder sig til at stå for arrangementer, ellers risikerer man de bliver aflyst!!
Rambuk: Åge: Skal have lavet ny platform til rambukken til efteråret.
Bøje-udvalg: Harry: Bøjerne lægges ud som man plejer, opgaven overdrages senere til nye.
Web-udvalg: Ejler: Skal have rettet takstblad på hjemmesiden, vil gerne have referater fra
bestyrelsen i Word. Hjemmesiden kan stadig ikke Googles, - varer ca. 1. mdr. mere.

Havne-plads udvalg: Børge: Vi har konstitueret os på samme måde som tidligere. Har 2 faste
pladser der skal deles ud. De både der står på pladsen sommeren over skal flyttes ud til siden,
så de ikke står spredt på pladsen. Udvalget opfordrer bestyrelsen til at huske at orientere
udvalgene om beslutninger!!

2. Generalforsamlingsbeslutning – autocamper
Der skal nedsættes et udvalg, der skal undersøge mulighederne. Det er planen, der skal være
mulighed for en enkelt overnatning, hvis der kan gives tilladelse til det fra myndighederne.
Bestyrelsen drøfter videre på næste møde

3. Nedsættelse af 2 nye udvalg, - Jubilæum og Tænketank
Bestyrelsen opfordrer til, at medlemmerne melder sig til begge grupper. Man melder til
bestyrelsen, som efterfølgende udpeger de medlemmer der skal være i ”styregruppen” for
hvert område.
Tænketanken: Flg. har meldt sig: Ole Moeslund, Lars Black, Kristian Melgaard og Else Mørk
fra bestyrelsen.
Jubilæum: Ingen melder sig umiddelbart på mødet, men der foreslås nogle: Jørgen Buus,
Arne Thomasen, Erik Skov, Walther Thomsen, Jørgen Kofoed og Kristian Melgaard. Bestyrelsen
arbejder videre med nedsættelse af udvalg.

4. Fælles arrangement med borgerforeningen d. 20.06.2015
Der har været afholdt møde med borgerforeningen om et fælles arrangement, hvor alle
opfordres til at deltage og komme med ideer til aktiviteter. Der er levende musik om dagen og
om aftenen bestiller man menu med noget godt at spise.
Tovholdere fra Sejlklubben er Erling og Frank, - man melder ind til dem.

5. Orientering om grundkøb
Orienteret.

6. Evt.
Intet.

Ref. Else Mørk

