
Referat bestyrelsesmøde Viborg Sejlklub 29/9-2020

Sted: Ved Gitte og Jesper.
Kl. 19.00

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

Fraværende: Ingen

Punkter til dagsorden:

1. Referat fra sidste møde.
2. Opfølgning på samarbejdsmøde med kommunen. 

a. Bemanding af de opgaver det har kastet af sig.(referat er vedhæftet)
b. Gennemgang af forslag til samarbejdsaftale. (forslag er vedhæftet)

3. I forbindelse med Hjarbæk borgerplan er vi som interesse gruppe inviteret til møde den 
7/10 på kommunen, det skal vi have forberedt.

4. Størrelse af pladser i havnen, og både som ”stikker udenfor” Kl. 20:00 til 20:45 
havnepladsudvalget deltager.

5. Pavillon/borde og bænke ved knækket. 
6. Status autocampere, svar på indsigelse.
7. Evt. etablering af video overvågning.
8. Fastboende i bådene, udgifter.
9. Indvielse af broen ved Søndersø
10. Evt.

Referat:
 
1.Formanden har talt med Morten fra campingpladsen. Morten fortalte han var ked af det der stod i 
avisen, og at de ikke var sure over Autocampene hos Sejlklubben. Det var ren avissnak, det er vi 
glade for.
Der er ikke brug for gummibåden ved juniorerne, Vi kan sælge båden til højstbydende. Som aftalt 
på sidste møde vil vi arbejde for udskiftning af nogle træpæle til jern. Der er bestilt kran til 
optagning d. 31 oktober.

2. Vi skal klarlægge omfang og søge pris på oprensning af havn og løbet ud herfra og ud, Jørgen 
tager kontakt til FLID, for hjælp til opgaven. Etablering af tømmeanlægget er i gang, Der laves 
også tømning til Autocampere.
Jørgen sørger for fremtidig indexregulering, af betaling, for brug af slæbested kran mm. fra 
Kommunens havn.
 
3. Borgerplanen for Hjarbæk omfatter bl.a.  stier, legeplads, trapper på havnens ydermole, sauna 
og vinterbadning. Jesper Bak og Frank deltager i møde med kommunen d 7  oktober. Sejlklubben 
støtter tiltagene, da det er i sejlklubbens interesse at området fremstår så godt og attraktivt som 
muligt.

4. 2X Lars deltog i mødet under punkt 4.



Der er en del udfordringer med lange både. For af kompensere for de lange både foreslås 
pladserne fra knækket drejet lidt. Bestyrelsen godkender dette.
Der er afvigelser på pladsernes længde og den længde på både der kan ligge på pladsen. I 
forbindelse med drejningen opmåler havneplads udv. 
Bestyrelsen reviderer arealet på pladserne for fremtidig afregning.  
Pælebankeren skal i vandet ved bådoptagning, der skal ændres ved den lille bro for lettere adgang 
til servicekajen. Der skal evt. udskiftes nogle pæle og Pælelinjen rettes ud. Leif taler med Kim 
Würts om kommunen skulle have indvendinger. Der skal kontrolleres om tidligere 
beslutningsreferat.

5. Der er et forslag på ny læ / pavillon ved knækket. Der indhentes priser på medbyg projekt. Dette 
kræver tilladelser.

6. Kommunen har fået overdraget sagen fra erhvervsstyrelsen.

7. Jørgen kontakter Flid for regler.

8. Det er besluttet at skrotte fryseren, da den bruger for meget strøm. 
Det indskærpes endnu engang, at det ikkeer tilladt at have el tilsluttet, til både uden personer 
ombord, over en længere periode. 

9. Bro indvielsen i Søndersø forløb eksemplarisk med megen ros.

10.EVT: I forbindelse med bådoptagning kan det blive nødvendigt at begrænse antal i klubhuset. 
Pga. corona virus. Der kan evt. blive tale om grilpølser på pladsen, samt begrænsninger ved 
morgen kaffen. 

Både der kun skal op, og ikke stå på pladsen betaler 500,- på mobilpay. Både på pladsen 
opkræves over vinterpladslejen. 

Generelt følger vi corona situationen, og indretter vores aktiviteter efter dem.

Jørgen orienterede om en konvertering af regnskabssystemet, til et moderne browerbaseret 
system der giver en bedre arbejdsgang og en række fordele.

Torben Laier foreslår juniorerne betaler kørepenge til trænere over kontingent. Vi skal være sikker 
på det ikke afholder nye juniorer fra indmelding. Der er i øjeblikket ikke nogen nye juniorer 
indmeldt. Jesper sørger for opdateret medlemsliste.

Fritidssejlerforbundet har fået ny bestyrelse efter nogen tomult.

Næste bestyrelsesmøde tirsdag den 3. november kl. 19.00


