
Referat bestyrelsesmøde Viborg Sejlklub   9/8-2019 
 
Sted: Klubhuset 
 
Kl 19:00 
 
Deltagere: 
Peter Blach 
Per Vig 
Leif Vang 
Jørgen Kærsgaard 
Jesper Bak (ref.) 
Ole Moeslund 
 
Fraværende: 
 
 
Punkter til dagsorden. 
 

• Referat fra sidste møde. 
• Blæser på toiletterne. 
• Naboklager. 
• Autocampere – Antal & betaling. 
• Møde med kommunen. 
• Oprensning af pladser ved sejlklub broen.  
• Træ beskæring. 
• Frihavns ordningen 
• Parkering på VS arealer. 
• Åg til Kran. 
• Havne/Plads udvalg – Pladsfordeling. 
• Evaluering havne fest. 
• Evt. 

 
• Ingen kommentarer. 
• Jørgen har indkøbt blæsere, de monteres på fælles arbejdsdag torsdag den 15. august. 
• Der afholdes dialogmøde med naboerne, Peter sender to forslag til møde datoer til 

naboerne. 
• Priserne blev diskuteret og reguleres i 2020 
• Referat fra møde med kommunen: se note sidst i dette referat. 
• Per undersøger muligheder, og priser på gravemaskine og containere mv. 
• Jesper har talt med Dorith på Kongsgaarden, detaljerne er aftalt, og vi finder en dato i 

nærmeste fremtid, hvor vi kan beskære træerne. Per og Jesper koordinerer opgaven. 
• Frihavnsordningen blev drøftet, vi fortsætter med samme praksis som hidtil. 
• Parkering på sejlklubbens arealer er til medlemmer, gæster på havnen, i klubben, og i 

øvrigt efter aftale. Der opsættes et skilt bag klubhuset, Ole indkøber. 



• Bestyrelsen har konstateret at åget er blevet ødelagt ved forkert brug, brug af klubbens 
materiel er på eget ansvar, og ødelagt materiel skal erstattes. 

• Pladsfordelingen blev drøftet. 
• Festen var en succes trods det halv dårlige vejr, der blev dog et mindre underskud på kr. 

1696.- som dækkes ligeligt af Sjægtelauget, Borgerforeningen, og Sejlklubben. Der er 
ingen tvivl om vejret har holdt nogle gæster væk. 

• Index regulering af pladsleje blev diskuteret, fordelingen mellem grundbeløb og 
kvadratmeter pris overvejes på sigt. 
Anskaffelse af ny mastekran blev drøftet, Peter indhenter tilbud. 
 

 
Referat fra Møde med kommunen: 
  
Sejlklubben: Peter, Jørgen 
Viborg Kommune: Jens Møller, Kim Würtz 
  
Er det muligt at lave sikring af vandstanden, så havnen ikke bliver (tørlagt). 

·         Lukning af slusen ved ud af gående ikke umiddelbart en mulighed pga. fiskevandring, natur mm. 
Sluserne skal være åbne, så meget som muligt.  

  
Toiletbygning på havnen, er i meget ringe stand. 

·         Er opmærksom på denne, men der går et par år før der er penge til et nyt toilet. Forslag om 
partnerskab omkring fælles toiletbygning/junior klubhus imødekommes. Når/hvis sejlklubben går videre 
med planerne omkring et nyt juniorhus, vil forvaltningen gerne indgå i et samarbejde.  

  
Jeres erfaring, med opgravet materiale fra Hjarbæk havn. Vi har nogle pladser der er behov for at 
uddybe 

·         Jorden er kørt væk af Viborg Vognmandsforretning til Miljøcenter Lundgårdsvej 10, Stoholm – 
HedeDanmark. 

·         I alt 77,78 ton til 13.87,14 kr. inkl. Moms 
·         Der er udført 4 stk. Jordprøver af eurofins – Indristrivej 1, Aabybro  
·         Vognmanden har udarbejdet en Anmeldelse af jordflytning til Viborg Kommune. Sagsbehandler 

angående jordflytning var Mette Betzer Pedersen,  M: 87 87 56 24, mbp@viborg.dk 

  
Kranen på Havnen er ved at være i en forfatning, der gør at den trænger til udskiftning 

·         Kommunen har ingen interesse i at indgå i fornyelsen af kranen på havnen, kommunen har dermed 
heller ingen krav til hvad en evt. ny kran skal kunne. 

·         Kommunens pladslejere skal dog fortsat kunne benytte de kranfaciliteter som er til rådighed, på lige 
fod med sejlklubbens medlemmer jf. samarbejdsaftalen. 

  
Udlejning af pladser, i den kommunale del af havnen fortsættes som tidligere jf. samarbejdsaftalen. 
Samarbejdsaftalen gøres permanent, så den ikke skal underskrives hvert år.  
  



Kommunen påtænker at forny Kommunebroen i vinteren 2019/2020. Det forventes at der etableres 
en bro tilsvarende den nye bro, som sejlklubben har etableret. Sejlklubben overvejer om de ønsker 
at byde ind på etableringen af broen. 
  
Sejlrenden ind til havnen er sandet til, så der er lav dybde ved lavvande. En uddybning af 
sejlrenden kan blive relevant indenfor et par år. Pris for uddybning undersøges.  
  
  

Med venlig hilsen 
 
Jens Møller Vestergård 
Ingeniør 
 

 
 
 


