
 
 

Viborg Sejlklub 

 

Bestyrelsesmøde d. 31.03.2015 kl. 19:00 i klubhus 
 

Tilstede: Peter, Erling, Orla, Else 

Fraværende: Leif, Frank 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra d. 03.03.2015 

Godkendt. 

 

2. Orientering om status på køb af grund, herunder mail fra Leif af d. 19.03 og 

status på økonomi efter købet. 

Skødet er tinglyst, pengene indbetalt, alle har skrevet under og der er søgt om 

ejendomsskattefritagelse. 

 

3. Oprydning af nye grund 

Enighed om at det meste der ligger på grunden kan bruges til Sct. Hans bål. Stakit ned 

langs vejen og buske ryddes efter aftale af et medlem, evt. m.fl. Der skal lægges 3 

telefonspæle på den sydlige del af grunden, så båd-teltene kan ligge der sommeren over. 

Der skal også ryddes op på den gamle spilhus-plads, gerne den dag stativer sættes på 

plads. 

 

4. Medlemmer til udviklingsudvalg – kommissoriium - tidsramme 

Else udpeges som tovholder, ide-katelog foreligger senest 15. dec. Else arbejder videre 

med udvalget. 

5. Medlemmer til jubilæumsudvalg – kommissorum – tidsramme 

Udskydes til næste møde. 

 



6. Kran, - udbedring, el, forstærkning af mastedelen – deadline 

Peter har aftale med en smed om at el-trækket sættes på efter 1. maj. 

 

7. Strømproblemer – skal udbedres straks – deadline Flytning af pæle er en 

forudsætning 

Bliver lavet når pælene bliver fjernet, - helst samtidig med bådstativerne sættes på plads. 

 

8. D. 18. – er der styr på det, - kran, folk, mad, beskæring af gren på Strandvejen 

Alt skulle være aftalt. 

 

9.  Autocampere, nyt? 

Intet nyt. Tages op på næste møde 

 

10.  Skal medlemmerne bedes om at stable presenninger på tlf. pæle på ny grund? 

Alle båd-huse skal fra i år stables på den nye grund, hvor der skal lægges de 3 

telefonpæle. Sejlklubben indkøber presenninger til at lægge over. 

 

11.  Aftale møderække – husk kalendere 

Næste møde er d. 05.05.2015, 09.06.2015, punkter til dagsordenen skal være Else ihænde 

senest en uge før mødet. 

 

12.  Sct. Hans, hvem gør hvad? Båltaler?? – Deadline 

Erling koordinerer med borgerforeningen omkring båltaler. Peter sørger for aftaler omkring 

mad. Punktet tages op på næste møde 

 

13.  Drøftelse af beslutningsprocesser og beslutninger ved uenighed. 

Udsættes til næste møde 

 

14.  Forslag om videofilm om sejlklubben 

Udsættes, men bestyrelsen er positive overfor ideen. 

 



15. Klubblad, - har alle skrevet indlæg? Ejler efterspørger referat fra GF, Er alle 

udvalg nedskrevet og sendt til hjemmeside? 

Generalforsamlingsreferat  bliver sendt under mødet. Else sender liste med navne på 

udvalg, - bøjeudvalg varetages midlertidigt af Børge og Harry. Der skal nedsættes et 

bøjeudvalg. Peter har opgaven. 

 

16. Bøje udvalg, se Børges mail af d.27.03 

Drøftet. Hjemmesiden rettes til. Der er sendt mail til Børge 

 

17.  Medlemsblad fra Dansk Sejlunion 

Bestyrelsen aftaler, at Ejler fremover varetager kontakten til Dansk Sejlunion. Orla 

kontakter ham. 

 

18. Evt. 

Aggersund er lukket i perioden d.24.04 – 28.04 2015 i tidsrummet kl. 10 -16  pga kabel-

arbejde ved broen. 

 

 

Ref: Else 
 


