Bestyrelsesmødet d 29 marts 2016
Tilstede: Peter, Erling, Leif, Ole, Jørgen og Frank
1. Nyt fra formanden.
Der er kommet en invitation fra Fur havn til den officielle indvidelse af den nye havn.
Indvidelsen afholdes d. 14 maj kl 13.00.
Der er tale om et større arrangement med musik og fest.
Virksund har gjort opmærksom på at der ikke forelægger nogen fast aftale om toilet tømning
mellem Virksund havn og viborg sejlklub.
Vi tager dette til efter retning og der må ændres i teksten herom.
Der har været en uheldig episode med Kai fra borgerforeningen blev bortvist fra havnen da
han, som aftalt, ville aflevere grene til Sct. Hans bålet. Vi skal åbenbart være bedre til at
informere om aftaler. Derudover skal vi undersøge om der er kommunale regler omkring
tidspunkt for bålopbygning.
Der er bestilt fadølsanlæg til Receptionen d 22 april og vi beholder det til festen d 30 april.
Vi vil spørge pigerne der har lover at hjælpe ved receptionen om de vil være behjælpelige
denne aften også.
Vi vil spørge bestyrelseskonerne om de vil stå for op pyntning af lokalerne til receptionen.
Der skal udsendes invitationer og jubilæumsskrifter til relevante personer. Udsendes senest 8
april.
Der skal udsendes til alle medlemmer heraf vil vi for at spare porto selv dele de fleste ud.
Relevante personer ved Viborg kommune. Diverse nabo klubber og foreninger mm.
Henrik Zacho har lovet Peter at lave invitation. Vi må bede Oluf om at låne højtaleranlæg til
brug ved festtaler.
Der er bestilt kran til søsætning d 23 april. Kranen er klar senest 8.00
Leif opkræver betaling 400 kr pr båd.
2.Æblehaven.
Området besigtigedes. I maj måned starter entrepanøren med at trække jorden tilbage
og dræne hvorefter der etableres fast bund med grusbelægning. Derudover nye
stikkontakter på hver side.
Per har lovet at trække pæle væk så plankeværket kan fjernes.
Vi håber mange har trailer med d 26 april så plankeværket kan fjernes.
Leif har stadig ikke nyt vedr. Shelters. I år må området friholdes for stativer.
Juniorerne kan bruge det yderste mod havnen til optimistjoller.
3.Pladserne i havnen er fordelt og de fleste har fået plads eller låneplads.
4.Et medlem har, for at kunne styre agterenden på båden, især ved blæst, ønsket en ny pæl.
Det er ikke bestyrelsens opfattelse at der skal sættes nye pæle over hele havnen.
Det besluttedes at hvis der er både der ikke kan ligge fortøjes forsvarligt med eksisterende
placering af pæle kan en supplerende pæl sættes i samarbejde med havnepladudvalget , for
egen regning og med nabobådens accept.

Side 2
Bordet rundt.
Erling oplyste at vi har haft et godt møde vedr. klubbladet.
Tilstede: Michael, Tina, Erling Ole og Frank.
Michael den nye ansvarende redaktør sørger for indsamling stof til fremtidige blade
Kontakter til udvalgene er behjælpelige.
Erling sørger for vin til receptionen.
Havnefesten vil i år ikke omfatte de tidligere spisning i klubhuset. Måske i stedet noget med
grill. Rasmus Nøhr kommer ikke til Hjarbæk.
Ole. Markedsføringsudvalget sammenkaldes snarest.
Ole opfordrede til at vi begynder at overgå til elektronisk udsendelse af klubbladet, der kan i
første omgang være tale om en frivillig framelding af papir bladet
Elektroning udgave er allerede på hjemmesiden, derfor er frameldelse af papir er let.af
Leif. Vil tale med kommunen om forhindringer for shelters.
Jørgen. Pladsleje opkrævninger er lidt forsinkede da Vinnie ikke var gjort opmærksom på
udsendelses tidspunktet. Kasserer og Vinnie har holdt møde for at gennemgå de kommende
regninger for at minimere fejlopkrævninger.
Frank. Spørger serverings personale og de er klar til d 30 april. Beder Ejler om at lave
opslag / tilmelding til forårsfest.
Peter. Sørger for taler til Skt. Hans.
Kapsejlads udvalget spørger om bøjer på fjorden. Måske en med et velkommen til Viborg
sejlklub Bestyrelsen har ingen indvendinger.
Peter vil finde festtaler til jubilæums recptionen.
Næste bestyrelsesmøde ONSDAG 4 maj 19.00
Venlig hilsen
Frank Rømer

