Viborg Sejlklub
Generalforsamling den 28. februar 2017 i sejlklubbens klubhus.
1. Valg af dirigent
Lars Borreskov blev valgt til dirigent som konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet, at
der var tilstrækkelige mange deltagere og derfor var generalforsamlingen beslutningsdygtigt. Erling
Hansen er referent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Formanden Peter Black aflagde hans beretning og beretningen blev godkendt efter nogle enkelte
spørgsmål. Der henvises til den særskilte beretning.
Generalforsamling d. 28-02-2017
Bestyreles beretning.
1. I Viborg Sejlklub er vi 151 medlemmer ved år skiftet, det er lidt flere end sidste år. Jeg kan nævne at
vi har et medlem som har været aktiv gennem 65 År og stadig er aktiv, Jørgen Kofod, tak for din
være måde og alt det du har gjort for Viborg sejl klub.
2. Når jeg ser tilbage på 2016 er det selvfølgelig vores 75 år jubilæum, som fylder meget, men
færdiggørelse af Æblehaven er også en af de ting, jeg ser tilbage på med en vis glæde.
3. Jubilæet. Vi havde reception på dagen, fest for vore medlemmer, og søsætning midt i det hele.
Der var en del forberedelse for at få det hele til at fungere. Receptionen var godt besøgt. Der var de
fleste af vore medlemmer og mange som vi ikke så til daglig. Der var også nogle af de ældre
medlemmer, som ikke længere er aktive sejlere. Vi havde også besøg fra Viborg Idrætsråd som
overrakte en gave på vegne af Viborg kommune på 6000 Kr. Vi fik også mange andre gaver som nu
pryder vort klubhus. Den lokale dagspresse var til stede. Det kom der en fin artikel ud af. Vi havde
en rigtig god dag.
4. Jubilæumsskrift. Vi fik udarbejdet et jubilæumsskrift som forsatte i forlængelse af det, der blev
skrevet til klubbens 50 års jubilæum. Der blev indsamlet materiale og rodet i de gamle arkiver. Det
kom der et flot jubilæumsskrift ud af, som tegner et retvisende billede af aktiviteter og
sammenhold i Viborg Sejlklub. Det var Walther Thomsen, Ejler Rechnagel og Jørgen Buus som stod
for det store arbejde. Tak for det.
5. Æblehaven. Vi havde møde med entreprenøren i det tidlige forår. Der blev vi enige om, at der var
et behov for, at det skulle tørre mere, inden vi kunne gøre noget. Både ,stativer, gamle træ pæle
og det gamle stakit blev fjernet, så var der klar til vi kunne gå i gang. Risgård Maskinstation forestod
arbejdet. Overjorden blev trukket tilbage, der blev gravet dræn ned og kabler til strøm og mange
vognlæs stabilgrus blev lagt på. Til sidst blev der kørt perlesten på, som vi ser det i dag. Til
arbejdsdagen, lige inden vi skulle havde bådene op, fik vi strømmen tilsluttet, så vi har en plads
som vi kan være tilfreds med.
6. Fester. Vi har haft de fester vi plejer at have. Forårsfesten var i forbindelse med jubilæet, der var
fuldt hus, havnefest med musik boder og spisning. Havnefesten var i samarbejde med Hjarbæk
Borgerforening og Sjægtelauget. Vi havde en fin dag, det gav et overskud på 3500 kr. til deling for
de tre foreninger.

7. Signalpistol Politiet har rykket for gravering af nummer i vores signalpistol. Der har været flere,
der har haft våben tilladelsen til denne pistol gennem årene. Når kapsejlads udvalgene skifter, har
man ikke fået våben tilladelsen annulleret og så har den næste søgt en ny tilladelse, så det er der
gået noget tid med, jeg håber det er i orden nu.
8. Piletræet i Æblehaven har der været knækket grene af som er faldet ned i Per Bach have, der efter
har Per og Kristian spurt om de må beskære træet, det er gjort og ser pænt ud.
9. Pæle. Et medlem har ,for at kunne styre agterenden på båden, 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 korrekt på pladsen, og bådejeren vil betale pælen, forudsat nabo
bådejerens og havnepladsudvalgets accept, kan bådejeren sætte en ny pæl.
10. Både fra ”knækket” og ud . Nogle både på broen fra knækket og ud har problemer med de skrå
pladser. Vi vil forsøgsvis prøve, at rette disse gradvist udad mod de yderste pladser. Leif og Jørgen
deltager i forsøget sammen med havnepladsudvalget.
11. Velkomst bøje . Kapsejlads udvalget spørger om bøjer på fjorden. Måske en med et velkommen til
Viborg. Den har lagt der hele sommeren.
12. Indkøb af en ungdomsbåd, som de der er blevet for store til optimister kan bruge bl.a. til
onsdagssejlads. Vi mister en del medlemmer, der har nået den alder. Et indkøb bør kunne
finansieres med ungdomsmidler. Det vil ske i samarbejde med vores respektive juniorleder. Der er
foreslået, at vi også køber en stor båd til udlejning til kursister fra duelighedskurset. Dette er to
gode forslag, men vi skal have styr på vedligeholdelsen inden der sker yderligere i sagen.
13. Mobile pay vi har diskuteret om vi skal have et fast Mobile Pay i klubben til betalende gæster, båd
optagning mm. Vi undersøger muligheden. Havnepladsformanden må også kunne se, hvem der har
betalt.
14. Et medlem har fået smadret et glas i båden ved plæne-klipning på sejlklubbens grund. Sejlklubbens
har betalt skaden, da det er sket under vedligehold på sejlklubbens areal.
15. Autocamper Det er nu endelig faldet på plads, at der må holde autocamper på vors plads.
Tilladelsen er givet og der er tegnet annoncer i/ på de respektive steder, så vi etablerer strøm og
markering på pladsen og den nødvendige skiltning. Pladsen er åben når bådene er sat i vandet.
16. Kajaktilbud Bestyrelsen beslutter at vi vil lave et kajaktilbud for klubbens medlemmer. Der vil blive
en introduktionsdag, hvor der kommer en og viser, hvad der vigtigt. Han har nogle kajakker med,
som man kan prøve. Det bliver her i foråret. Det er planen, at vi søger tilskud til anskaffelse af
nogle kajakker, som klubbens medlemmer kan leje for et mindre beløb. Der skal forud gennemføres
en uddannelse, som klubben forsøger at arrangere.
17. Klubblad Vi har bestemt, at vi vil prøve at udsende klubbladet på mail frem for med post. Der har
været lagt op til, at man kan tilmelde sig, hvis man vil have det pr post som tidligere. Der vil altid
blive lagt nogle stykker i klubhuset til fri afbenyttelse. Der har ikke været mange reaktioner på det.
18. Strøm Vi er blevet opfordret til at sikre at der ikke står strøm på bådene altid. Havne regulativet er
ændret som lyder. Faciliteter: Offentlige toiletter, klubhus med toilet/bad, opholdsrum og
køkken, grillplads ved broer og klubhus. El og vand på broerne. Landstrøm skal bruges
med omtanke, og må kun bruges såfremt man opholder sig i båden eller til 24 timers
opladning af batterier, dette gælder både sommer og vinterpladser. Havnecykler til gratis
udlån. Broerne er oplyst i døgnets mørke timer.
19. Søsætning Bliver Lørdag den 22 April til en pris af 400 kr. som vi plejer.

Det har givet et lille underskud sidste år, så vi må forvente at prisen stiger på optagningen til
efteråret til 500 Kr.
Leder af junior afdelingen Jesper Bak aflagde også hans beretning for junior afdelingen, hvortil der
henvises.
Leder af 2,4 meter afdelingen Jan Fig aflagde også hans beretning for 2,4 afdelingen, hvortil der
henvises.
Tale til generalforsamling 2017 fra 2,4 mR afdelingen.
i sæsonen 2016 har der har været ca 55 personer ude og sejle fra VCR og andre ikke medlemmer, en
overgang have vi 4 sejler fra Kolding, der var især en, Ole der har været instruktør på Twin i Kolding sejlklub
før han blev syg så ham brugte vi til at sejle med de uerfaren fra VCR, mange pårørende til VCR`s beboer er
også kommet ned på broen hvor vi selvfølge har tilbudt dem at få en sejltur.
Det har dog ikke været den store interesser for kapsejlads i år, så det har været aflyst,
Broens tilstand er alvorlig det skyldes at for højt vandstand ødelægger den om vinteren, kort sagt vi skal
have en ny bro gerne en flydebro hvor den nu værende kran kan være båd kran og en godkendt
personkran til handicap sejler samtidig skal der mulig at Magrethe kan lægge til for enden af broen og tage
handicappet ombord, det skulle gerne betyde at kommune vil gå ind i projektet. Hvis man kikker op til
vores gamle plads for enden af Nørresø, vil vi se en solid flydebro med fast platform ude for enden af
broen, det var noget i den stil vi kunne bruge.
Motorbåden Henrik er for tung og uhåndterlig på land, vognen er brudt sammen, løsning kunne være at
lave en låne aftale om retspsykiatriens båd så at vi kan bruge den, vi skal dog have afklares ansvar ved brug
af den.
Flytning af sejladsaften tilbage til om tirsdagen, da vi ikke kan se at der kommer flere ved at sejle om
torsdagen.
Vi har haft en del henvendelse om medlemskab af sejlklubben, jeg har dog også konstateret at ingen har
gjort det i nu, men det kan være når det bliver forår at de gør det.
Men i helhed en god sæson dog have vi mange problemer med grejet bl. andet praktisk talt alle vores
lænse pumper er gået i stykker, vi arbejder på at få dem repareret eller udskiftet.
Dog sidste på sæsonen ønsket en tidligere ledere at sejle i sine private både der nede, hvad jeg gav lov til,
men da viste sig at det ikke var sejlads der var ønsket, men opbevaring af båden på pladsen, derefter måtte
jeg meddele ham at bådene skulle flyttes for vinter, hvad han så også gjorde.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Kasser Jørgen Kjærsgaard aflagde årsregnskab for 2016 som udviste et underskud 54 t.kr. efter
afskrivninger på havn og anlæg på 99 t.kr. Årsagen til årets resultat skyldes i al væsentlighed at der
har været afholdt 75 års jubilæum med en samlet udgift på 35 t.kr. og der er foretaget etablering af
pladsen ved æblehaven med en samlet omkostning på 45 t.kr.
Efter enkelte spørgsmål blev regnskabet godkendt.
4. Fastlæggelse af kontingent og pladsleje.

Kasser Jørgen Kjærsgaard fremlagde budgetforslaget for 2018 som udviser et overskud på 8 t.kr.
Efter lidt drøftelser omkring tallenes sammensætning, blev det besluttet at regulere pladslejen med
pristalsreguleret på ca. 1 % for havneplads og vinterplads. Medlemskontingent forbliver
uforandret. Der blev endvidere oplyst at afgift pr. døgn for autocampere er 100 kr. pr. døgn. For
nærmere specifikation af takster mv. henvises til takstblad.
5. Behandling af indkomne forslag.
Næstformand Erling Hansen fremlagde bestyrelsens forslag om at få vedtaget de udsendte regler
om oplæg af fartøj, stativ, vogne eller andet udstyr i eller på Viborg Sejlklubs andel af Hjarbæk
Havn, alene kan ske ifølge aftale med formand for havn og plads. Der henvises til det fremsendte
forslag.
Forslaget blev vedtaget med 35 stemmer for, 1 blank og ingen imod.
Der blev gjort opmærksom på at bestyrelsen skal være opmærksom på om vedtagelse af det
fremlagte forslag er gældende uden godkendelse hos søfartsstyrelsen. Det er umiddelbart
bestyrelsens opfattelse at så længe der alene er tale om en bekræftelse på at allerede gældende
regler i henhold til Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre
fiskerihavne jf. bek. Nr. 9139 af 15. april 2002 er der ikke behov for godkendelse heraf hos
søfartsstyrelsen. Der er ikke tale om ændring af den gældende lovgivning.
Dette undersøges nærmere af bestyrelsen.
6. Valg til bestyrelsen.
Kasser Jørgen Kjærsgaard blev valg til kasser og Leif Vang og Erling Hansen blev valgt til bestyrelsen.
Per Vig Laursen blev valgt til suppleant til bestyrelsen.
7. Valg af en revisorsuppleant for et år.
Harry Vig Laursen blev valgt til revisorsuppleant. Knud Blok blev valgt til revisor. Henning Lund blev
valgt sidste år og er på valg til næste år.
8. Nedsættelse af udvalg.
Følgende udvalg blev nedsat:
 Havneplads: Børge List, Aage Folke, Lars Borreskov og Lars Black.
 Klubhus: Oluf Nørregaard, Jørgen Kofoed, Jan og Kirsten Fig.
 Kapsejlads: Jørgen Buus og Jan Justesen.
 Fest koordinator: Elly Thomasen og Morten Bøgild.
 Blad: Michael Laugesen
 2,4 meter: Jan Fig
 Bøje: Carl Jensen og Aage Folke
 Hjemmeside: Sidsel Larsen og Ejler
 PR-udvalg: Ole Moslund, Jørgen Kjærsgaard, Leif Vang og Lars Borreskov. Herunder også
facebook.
9. Drøftelse af plan for det kommende år.
 Etablering af plads til brug for autocampere i henhold til tilladelse fra Viborg Kommune.

 Borde/bænkesæt og terrasse på bro 5 længst ude mod molehovedet og til græsplæne ved
æblehaven.
 Belysning ????
 Ny bro 4 og der blev givet udtryk for at det gerne måtte være en flydebro.
 Kajakker, arrangement med en dag og etablering af en reel kajakafdeling.
 Sauna og evt. vinterbadeplatform – gerne i samarbejde med borgerforeningen.
 Mindre sejlbåd som kan bruges af medlemmer af sejlklubben, herunder specielt medlemmer
som ikke selv har båd, f.eks. juniorer, duelighedskursister, nye medlemmer m.fl.
 SB 20 joller.
10. Evt.
Følgende forhold blev drøftet under evt:
 Jørgen Schrøder oplyste at han har sat en spand skruer i sejlklubbens værksted som er til fri
afbenyttelse.
 Udvalgsmøde er fastsat til den 7. marts 2017 kl. 18,30, hvor alle medlemmer af de nedsatte
udvalg deltager i møde for drøftelse af planer for det kommende år. Husk der er tilmelding
til formand Peter Black.
 Carl Jensen tager fat i Ørnen for at få afklaret udlægning af koster og bøjer. Det er ønskeligt
at koster og bøjer kommer ud senest hvor bådene søsættes.
 Derefter kunne formand Peter Black for bl.a. mange års tro tjeneste i klubhusudvalg tildele
Oluf Nørregaard ”årets krus” med applaus.
Herefter kunne dirigenten ophæve generalforsamlingen og takke for god ro og orden.
Dirigent Lars Borreskov

