
Referat bestyrelsesmøde Viborg Sejlklub 29/4-2020

Sted: Viborg sejlklub.

Kl. 19:00

Deltagere:
Egon Jensen
Leif Vang
Jørgen Kærsgaard
Per Vig
Frank Rømer
Jesper Bak

Fraværende:

Punkter til dagsorden.

1. Standerhejsning v. Jørgen Kofoed.
2. Referat fra sidste møde.
3. Åbning af sejlklubben, med hensyn til Corona situationen.
4. ”Alternativ” forårsfest.
5. Anvendelse af slibemaskine.
6. Næste møde.

1. Standerhejsningen startede med formandens tale som sædvanlig, indledende med 

mindeord over Kristian Meldgård. 
Efter talen hejste æresmedlemmet Jørgen Kofoed Standeren, afsluttende med de 
obligatoriske trefoldige hurra for Viborg sejlklub.

2. Saunagruppen har rykket deres deadline for ansøgning til september, Aftale om evt. brug af 

sejlklubbens område tages op senere.
HZ har lovet at fremskaffe skilte ved autocampere og restriktioner for disse. Opsættes 
snarest.
Piletræet er nu fældet og de sidste stammer kan afhentes efter først til mølle princippet.
Tanktømnings projekt: Ingen nye oplysninger.

3. Det ser ud til der er mulighed for opstart af kapsejlads først i maj, under hensyntagen til 

regler for Corona situationen. Der er stadig ikke mulighed for brug af klubhuset til 
forsamlinger.



4. Der er et forslag om en alternativ forårsfest, hvor hver især spiser en fælles ret i egen båd.

Der er så mulighed for at udbringe en skål mellem bådene.
Bestyrelsen vil arbejde for, at arrangementet kan afholdes d. 16 maj. Vi kan evt. starte med 
en fælles sejltur på fjorden. Festudvalget kontaktes.

5. Der har været problemer med bundsliberne ikke har været på plads og defekte når de 

skulle bruges. For at afhjælpe situationen vil vi lave en liste i værkstedet. Bundsliberne må 
kun fjernes fra værkstedet efter tidspunkt, navn of telefonnummer er påført. Det skal 
henstilles, at man husker at betale, min takst pr båd er i øjeblikket 20 kr. Dette beløb skal 
måske sættes op da der er store omkostninger på udstyret. Der er ødelagt mange såle på 
sliberne ved brug uden mellemskive.

6. Der aftaltes næste bestyrelsesmøde 8 juni KL 19.00.

EVT. Vi skal snarest have opsat håndtørrer på det inderste baderum, da håndklæder er et
problem iht. Corona smitte.
Hvor langt er vi kommet med økonomi med varmepumper til erstatning af det oliefyrede 
kalorifere-anlæg, der er installeret.

Frank


