
Referat bestyrelsesmøde Viborg Sejlklub   25/10 2018 
 
Sted: Klubhuset. 
 
Kl 19:00 
 
Deltagere: 
Leif Vang 
Peter Blach 
Per Vig 
Jørgen Kjærsgaard 
Ole Moeslund 
Jesper Bak (ref.) 
Erling Hansen til pkt. 1 i dagsorden. 
 
Fraværende: 
 
Punkter til dagsorden. 
 

1. Oplæg drøftelse af fremtidens regnskaber. 
2. Indkøb af nyt bundslibe udstyr. 
3. Bekymring om vi kan leje alle pladser ud fremadrettet. 
4. Båd optagning 2018 
5. Orientering om rødvins broen levering af materialer, og ar-

bejdsplan projekt udvalg. 
6. Søsætning 2019 
7. Evt. 

 
 

1. Erling Hansen orienterede om mulighederne for at håndtere bogholderi 
og regnskab fremadrettet. Bestyrelsen har efterfølgende drøftet de for-
skellige muligheder, indtil videre foretager vi ingen ændringer. 

2. Der købes nyt bundslibeudstyr, som afløser for den ældste af de to vi 
har. 

3. Bestyrelsen har drøftet forskellige muligheder, til fremadrettet optimal 
udnyttelse af bådpladserne. Som vil blive diskuteret med havneplads-
udvalget, på et senere tidspunkt. 

4. Kran og mad er bestilt, der skal tages 42 både op, de tages alle op lør-
dag d. 27. oktober. Prisen bliver kr. 500.- for optagning.  
I forbindelse standerstrygning orienteres der om, hvilken hjælp projekt-
udvalget skal bruge til udskiftning af rødvinsbroen. Vi opfordrer med-
lemmerne til, at melde sig til de arbejdsgrupper der vil blive oprettet, for 
at give en hjælpende hånd.  

5. Materialer kommer ultimo november, frivillige hjælpere tilmelder sig 
ved standerstrygning, projektudvalget indkalder herefter til arbejdet.  

6. Datoen for søsætning 2019 blev diskuteret, da den næstsidste lørdag i 
april 2019 er i påsken, foreslår bestyrelsen at søsætningen rykkes til 
sidste lørdag i april 2019. 

7. Der bliver indkøbt elektriske håndtørrer til toiletterne i klubhuset.  



Der bliver fremstillet skilte ”Velkommen til Viborg Sejlklub” som opstil-
les ved indkørsel til havnen, og bag klubhuset. 
Bestyrelsen vil arbejde videre med et samlet projekt for havneområdet, 
med masteskur, toiletter og forhold for juniorsejlerne. 
Postkasse for betaling flyttes til klubhuset, Leif koordinerer. 
Shelters opstilles forår 2019 i Æblehaven. 
Kapsejlads udvalget har fået uddannet to opmålere Kåre Vistisen og 
Michael Blach, ved opmåling af sejl betales kr. 50.- pr. ”knap” fra DS 
Forskellen på passivt og aktivt medlemskab af klubben blev diskuteret, 
bestyrelsen præciserer at man skal være aktivt medlem, når man be-
nytter klubbens faciliteter. 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 


