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Endelig forår!

Sejlklubben
blev
grundejer
Med 30 stemmer for og syv imod
vedtog generalforsamlingen i
februar købet af den sidste ledige
strandgrund i Hjarbæk, Æblehaven.

føde for heksen.
De fleste telefonpæle er lovet væk til nogle
af klubbens medlemmer, men vi beholder
selv tre af de bedste.

Og bestyrelsen har straks efter effektueret
handlen. Prisen blev de aftalte 350.000
kroner, og overtagelsen 1. april 2015.
På generalforsamlingen var der en del
diskussion om ejendomsskatterne. Således
har den tidligere ejer betalt en forhøjet
ejendomsskat på grund af herlighedsværdien, men næstformand Erling Hansen mener
ikke det bliver et problem.
-Viborg Sejlklub er i forvejen fritaget for at
betale ejendomsskat, og efter overtagelsen
har bestyrelsen da også søgt om fritagelse
for ejendomsskatten på den nye grund.
Og skulle det ske, at vi skal betale skat på
grunden, får vi det meste igen som tilskud
fra kommunen, vurderer Erling Hansen.

Lager for bådtelte

- De tre gode pæle skal lægges ved siden
af hinanden med 1,5 m afstand over mod
hækken til Kongsgården. Så har vi et godt
underlag, så vi kan placere bådtelte og
andet vintergrej der. Sejlklubben køber så
en halv billig presenning som så kan lægges
over det hele. Det er godt for teltene og det
ser pænt ud, fortæller Erling, der regner
med at græsplænen skal indvies med sjov
og leg til havnefesten 20. juni.
I år vil man også fjerne stakittet bag juniorafdelingen, så den får lidt mere plads.

Dræn og opfyldning

Oprydning

Vi skal have drænet og fyldt op i den lille
del af grunden, der er vandlidende, men det
bliver nok først til næste år, hvor vi også vil
fjerne hele stakittet. Herefter kan der også
blive mere plads til bådene om vinteren.
Endelig skal grunden indgå i tænketankens
idé-katalog.

Den tidligere ejer, Søren Arthur Jensen har
fjernet sine joller og kanoer fra området,
men derudover skal der ryddes op.
- De kviste og træstammer, som ligger på
grunden, skal snarest muligt over på Sct.
Hans bålet, ligesom den dynge træ, som vi
selv har liggende i hjørnet, vil ende som

Forårsfest i fare

vil påtage sig opgaven.
Forårsfesten er planlagt til lørdag 25. april,
og arrangørerne skal sørge for det praktiske
med mad og borddækning.
Så hvis du har et par ledige timer til at lave
fest, skal du kontakte Elly snarest.
Hun træffes på 2344 2750.

Hvis der ikke snarest melder sig et hold, der
vil påtage sig at arrangere forårsfesten 25.
april, bliver den aflyst.
Det konstaterer festkoordinator Elly Thomassen, der trods flere ”armvridninger”
ikke har fundet et hold klubmedlemmer, der
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Generalforsamling
Her følger det officielle beslutningsreferat
fra Viborg Sejlklubs generalforsamling
24. februar 2015.

Referent er Frank Rømer, og referatet er godkendt af ordstyrer Kurt Herløv.
Generalforsamlingen indledtes med
formandens velkomst, hvorunder der
holdtes et kort minuts stilhed for Carsten Nyvang, der er gået bort det foregående år. Carsten har gennem mange
år været en stor støtte for Junior-sejlerne, hvor han og Marianne har stået for
dels materiellet og vedligeholdelse af
bådene. Carsten havde netop anskaffet
en ny båd, som han kun nåede at sejle
hjem til Hjarbæk.

På dette møde var der forslag om, at
lave et udvalg til profilering af klubben,
for at skabe mere omtale i medierne
ved klubbens arrangementer. Der er
foreslået et jubilæums skrift i lig med
det, der blev udarbejdet til klubbens 50
års jubilæum.

Pkt. 1: Valg af ordstyrer.

Vi har haft de sædvanlige bekymringer
om søsætning og båd optagning. Det
ser ud til, at vi kan forsætte med de 400
Kr. for søsætning og 450 Kr. for optagning.

Der har været afholdt 7 bestyrelsesmøder, 1 møde med udvalgene og 2 møder
med Hjarbæk Borgerforening.

Kurt Herløv blev valgt til ordstyrer.
Kurt konstateredes at generalforsamlingen var lovlig, og lovlig indkaldt.

Pkt. 2: Bestyrelsens beretning

Det har været foreslået, at der rokeres
på vinterpladserne, så de tunge både
kommer tættere på kranen. Formålet
med denne rokade er, at kranen ikke
skal flytte, så den kan tage alle både fra
samme sted, til gavn for alles økonomi.

Formanden, Peter Blach fremlagde
bestyrelsens beretning:

I Viborg Sejlklub er der registeret 158
medlemmer ved udgangen af 2014.
Dette er en mindre end ved sidste generalforsamling.

Mercantec har fremstillet stiger, som er
monteret på broerne.

Jeg har valgt at dele bestyrelsens beretning op i to dele. Første del omhandler
det vanlige bestyrelse arbejde og derefter vil det omhandle køb af grund.

Vi har fået pladsen ordnet ind mod naboen mod øst. Pladsen er blevet drænet
og sivene er gravet op og kørt bort. Der
er kørt grus på stykket

Bestyrelsen konstituerede sig på møde
d. 10 marts 2014.

Der er etableret internet på havnen.
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Der var vanskeligheder med kabler og
diverse installationer. Der måtte købes
håndværker til dette. Koden til at logge
på står i bladet og på tavlen

pladser. Dette kommer vi til lidt senere.
Der har været ønsker om at ændre dato,
hvor bladet udkommer af hensyn til en
øget debat om generalforsamlingen.

Der er etableret nye lamper på Rødvinsbroen. Der er gravet kabler i jorden
og ført vand over til containeren ved
juniorerne. Arbejdet er ikke helt færdigt, men det bliver det.

Der er foreslået, at der bliver lavet et
loppemarked for sejler stumper i marts
måned. Frank og Henrik står for det
arrangement
Dette er bestyrelsens beretning.

Jørgen Schrøder har foreslået og udført,
at der er kommet ny belægning på
trappen som passer til den øvrige belægning i huset.

Grundkøb

Jeg vil nu redegøre for forløbet omkring
grund og evt. køb af denne.
I det tidlige forår var der flere medlemmer, der spurgte, om det ikke var en ide
at købe grunden ved siden af.
Jeg bragte det på bestyrelsesmøde og vi
blev enige om at undersøge sagen.
Ved standerhejsning samledes vi her
og diskuterede sagen. Der var 43 mødt
op og 36 mente vi skulle gå videre med
det, 5 var imod og 2 ”ved ikke”. Vi nedsatte et udvalg, som skulle tage sig af
det: Orla, Erling og undertegnede.
Det gik hurtigt op for os, at det ikke var
så enkelt. For det første var der kommet en klausul om bevaringsværdighed
på ejendommen, hvilket betyder, at
der kun må bygges på den gamle sokkel og det skal opføres i samme stil.
Viborg Sejlklub kan heller ikke optage
kreditforeningslån, hvilket ville gøre
finansieringen for dyr. Vi fik nøglen
og besigtigede ejendommen og måtte
konstatere, at det ikke så godt ud. Vi så
på laden og syntes, at vi kunne finde
anvendelse for den, men måtte samtidig konstatere, at den ikke var lang nok
til et masteskur.
Vi indhentede et overslag på at fjerne
stuehuset og etablere grunden i to

Børge List har foreslået ensretning af
takstbladet så medlemmer skal betale
det samme, som der betales, hvis man
er medlem af frihavnsordningen. Det
samme forslag som vi senere skal behandle under indkomne forslag. Bestyrelsen afslog at ændre på takstbladet.
Der er udfærdiget ny affaldsplan og
fremstillet kort over havnen, så man se
hvor affaldet skal deponeres.
Der har været fejl i betalings service, så
alle har modtaget et girokort. Men det
skulle køre fra næste betaling.
Der er indkøbt el hejs til mastekranen,
som vil blive monteret. Der er dokumenteret, at det er lovligt at bruge.
Vi har talt om at lave 3 til 4 pladser
til autocampere på pladsen. Der skal
selvfølgelig søges og godkendes hos de
relevante myndigheder.
Der er bestemt at forelægge generalforsamlingen at forhøje indskuddet til
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niveauer på grund af højdeforskellen.
Overslaget lød på 200.000 Kr., samt et
forlangende på 650.000 kr. for hus og
grund. Vi afleverede nøglen og meddelte, at vi gerne ville byde, men vores
bud ville ligge på ca. det halve.
Mægleren meldte tilbage at det ikke
var interessant, hvorefter vi valgte
at lade tiden gå i håb om, at den ville
arbejde for os.
Efterfølgende måtte vi konstatere, at
grunden er solgt til en lavere pris end
den vi har budt. Hvorvidt det er ejendomsmægleren, der har misforstået
noget, eller det er sælger, der ikke har
villet sælge til os, er uvist.

gange. Det har været en perfekt sæson,
hvor vejret har været med os. Der har
været et super godt kammeratskab
de unge mennesker imellem og vi har
haft nogle dejlige unge mennesker
til at hjælpe med at træne. Ved alle
træningsaftener har vi hygget os efter
sejladsen med kage og saftevand.
Der var lidt krise i begyndelsen, idet vi
ikke vidste, hvad vi skulle gøre for at
kunne holde på de ældste sejlere, som
gerne ville fortsætte med at sejle, men
som var blevet for store, til optimisten.
Jeg kontaktede derfor Dansk Sejlunion,
og lånte derigennem en trailer med 2
Feva-joller, som er 2-mandsjoller med
genakker, og som man kan låne 14 dage
af gangen. Det var en stor succes, men
gode råd var dyre, da jollerne skulle
videre til anden sejlklub efter ca. 1 mdr.
Jeg søgte derfor vidt og bredt, og heldet
var med os. Vi fik fat i 2 andre Fevajoller, som vi havde resten af sæsonen.

Æblehaven

Det vi skal tage stilling til, er at vi skal
købe Æblehaven til en pris til 350 000
Kr. og lidt omkostninger til at skrive
papirer.
Æblehaven er en byggegrund, hvor det
er muligt lovligt at opføre det, vi har
behov for og lyst til. Derfor også bedre
egnet til formålet.
Med hensyn til finansieringen, må jeg
erkende, at der er mange modstridende
interesser. Vi har fundet en form, der er
holdbar og som giver sikre indtægter.
Vi er enige om i bestyrelsen, at hvis vi
bruger pengene skal de også finansieres, så vi ikke sætter Viborg Sejlklubs
økonomi på spil.

Stævner

Vi har deltaget i stævner i henholdsvis
Sunds, Nappedam og Skive.
I juni deltog vi i Spar Nord Cup i Sunds.
Stævnet er et af landets store jollestævner. Der deltog 63 unge sejlere
og Viborg sejlklub var repræsenteret
med otte sejlere, henholdsvis fem optimistjoller, en i Zoom-8 og 1 Feva-jolle
med to sejlere. Der kom fem Viborgsejlere på sejrsskamlen.
I august deltog vi i et større stævne i
Nappedam på Djursland. Der deltog fire
sejlere i optimistjoller fra Viborg sejlklub, og alle fik fine mellemplaceringer,
trods hårdt vejr, og store bølger.
I september deltog vi i Spar Nord Cup
i Skive. Der deltog vi med syv sejlere,
nemlig fem optimistjoller og 1 Feva

Beretning for juniorerne

Per Vig fremlagde Juniorernes beretning:
Sæson 2014 har nok været den bedste
sæson i de år, jeg har stået for juniorafdelingen.
Ud af alle de aftener, hvor der har været
sejlads, har vi været på vandet alle
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-jolle med to sejlere. Det var et meget
indbringende stævne.
Vi fik i alt ni pokaler med hjem. Vi fik
bl. a. en 1. plads i optimistjolle og en
1. plads i Feva jolle, og flere andre fine
placeringer. Desuden fik Viborg-sejlerne en vandrepokal for bedste pigesejler i optimist jolle og en vandrepokal
for bedste drenge-sejler i optimist jolle.
De to vandrepokaler er udstedt af Limfjordskredsen.
Vi afholdt ingen klubmesterskab i år,
da vi havde sejlere i flere forskellige
bådtyper. I stedet holdt vi lidt hygge til
sommerferien med sejlads på vandet
med forskellige sjove konkurrencer, der
skulle udføres og til slut på sæsonen
igen med lidt sjov på vandet og efterfølgende fællesspisning for børn, forældre og søskende i klubhuset, hvor vi fik
spaghetti og kødsovs ”a la fru vig”, og
sodavand og den obligatoriske kage.
Vi takker af for en god sæson. En stor
tak til både de unge mennesker og
deres forældre, som har været gode
til at hjælpe til. Samt tak til de unge
trænere og desuden en stor tak til vore
sponsorer.

som startede sidste år. Vi mangler stadig at skifte et par brædder.
Det kniber med færdiggørelse af projekt klubhus som startede for tre år
siden. Måske vi kan få hjælp af praktikcentret.
Kranen er repareret og ombygget så
den kan løfte twin og motorbåd.
Vedr. henvendelse fra VCR om godkendelse af kranen til personløft har vi
foreslået VCR, at vi laver et udvalg til at
finde ud af dette.
Der er maksimalt antal både på pladsen, private og klubbåde, vi vil fremover forsøge at udvide pladsen.
Vi er spændte på det fremtidige forløb
da VCR er blevet moderniseret og vi
ikke ved, hvor mange der kommer til
træning.

Pkt. 3: Fremlæggelse af regnskab.
Orla gennemgik det fremsendte regnskab. Dette gav anledning til spørgsmål
vedr. renter der blev yderligere belyst.
Regnskabet godkendtes derefter med
applaus.

Pkt. 4: Fastsættelse af
kontingent og pladsleje.

2,4 M-udvalget

Ventelistegebyret hæves fra 55 til 100
kr.
Indskud ved tildeling af plads hæves fra
1.125 til 3.000 kr. Disse beløb pristalsreguleres 1, 3% pr år.
Der var spørgsmål til om stigningen
var for høj. Orla redegjorde for at
dette skyldes manglende reguleringer
i perioden med ombygning af havnen
og, deraf følgende diskvalifikation af
uddeling af pladser over en periode.
Sammenlignet med andre havne er
prisen lav.
Forslaget vedtages.

Jan Fig. fremlagde 2, 4 M afdelingens
beretning.
Det har været et stille år i 2, 4M afdelingen. Det skyldes at VCR, det tidligere
Paraplegi, har været under ombygning
og patienterne har været flyttet til
forskellige afdelinger.
Da ombygningen var færdig arrangeredes et stævne hvor Morten Bøgind, Lars
Borregård og Per Bandholm stod for
at få folk ud at sejle. Ialt 40 personer
prøvede 2, 4m bådene og Twin.
Vi har arbejdet på brorenoveringen,
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Pkt. 5. Behandling af indkomne
forslag.

bestyrelsen, hvilket fremgår af de nye
vedtægter fra 2014.
Forslaget gav anledning til et nyt
forslag til næste generalforsamling om
tilbageføring til tidligere tekst vedr. juniorlederens kompetence i bestyrelsen.
Forslaget forkastet.

5.1: Forslag: Medlemmer med bådplads i andre havne ligger gratis 1
uge før bådoptagning og en uge efter søsætning, hvorefter der betales
gæsteleje pr. døgn kr. 100/50 i stedet
for 40 kr. afhængig af om de er
medlem af frihavnsordningen.
Et medlem spurgte til, hvorfor der var
en uges fri plads i havnen for både
netop søsat eller før optagning. Dette
svarede Peter med hensynet til muligheden for at komme gennem slusen.
Ligeledes gjorde Peter rede for tanken bag de 40 kr., der er af hensyn til
konkurrencen med andre klubber. Der
luftedes en del meninger om begge
forhold.
Forslaget vedtages med skriftlig afstemning.

5.4: Bestyrelsen foreslår der nedsættes et udvalg, der arbejder med
arrangementer vedr. jubilæumsåret
2016. De tilstedeværende fandt forslaget godt. Forslaget vedtaget.
5.5: Bestyrelses foreslår der arbejdes
med muligheden for oprettelse af
3-4 autocamper pladser på havneområdet.
Der var mange meninger for og imod.
Et af argumenterne lød på vi så vil
konkurrere med campingpladsen,
andre tror campingpladsen er ligeglad.
Forslaget skulle være en mulighed for
at skabe mere liv på havnen. Et medlem
mente de fleste der kører autocamper
er gamle bådfolk. Et argument er også
øget slitage og rengøring. Formanden
for havnepladsudvalget var betænkelig
om hvem der sørger for afregning. Forslaget vedtaget med lille flertal.

5.2: Forslag: Bestyrelsen igangsætter
en tænketank, der frem til generalforsamlingen 2016 bredt og uden
begrænsninger skal se på hvordan
vi kan bevare Viborg sejlklub og
Hjarbæk havn samt komme med
forslag til en langsigtet vision for
sejlklubbens overlevelse og havnens
udvikling.
Efter en del positiv diskussion, hvor
det blev præciseret, at udvalget ikke
skal arbejde uden om bestyrelsen, blev
forslaget vedtaget.

5.6: Bestyrelses foreslår køb af Æblehaven til en maksimal pris på kr.
350.000.
Hvis købet godkendes af generalforsamlingen og sælger accepterer prisen
vil kontingent og pladsleje skulle forhøjes. Kontingentet stiger med kr. 120
til kr. 720 fra kr. 600/året. Juniorkontingentet stiger med 100 kr. til kr. 450/
året. Sommerpladslejen skal stige med
kr. 167,50 pr. plads ud over pristalsreguleringen. Vinterpladslejen stiger

5.3: Forslag til vedtægtsændring §
10. Klubbens bestyrelse består af 7
medlemmer.
Forslaget gav anledning til en del
diskussion om juniorlederen skal
betragtes som fuldgyldigt medlem af
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med kr. 60 ud over pristalsreguleringen.
Pladslejereguleringen er inkl. moms.
Der spurgtes, hvad vi skal bruge grunden til. Peter og Erling redegjorde for
mulige fremtidige miljøkrav, udbygning af mastekran, juniorfaciliteter
mm. Derudover er der mulighed for
for nuværende at erhverve grunden til
en fornuftig pris. Efter en overtagelse
med henblik på bebyggelse vil det ikke
længere være muligt for sejlklubben at
udvide.
En del spørgsmål gik på afgifter og
skatter. I tilfælde af høje afgifter vil
købet annulleres. Ligeledes er det en
betingelse at der kan bygges på grunden. Der var ligeledes en del spørgsmål
om vedligeholdelse og om hvorvidt
grundene skal slås sammen. Der er
for nuværende ikke svar på om der er
det bedste med en sammenlægning af
grundene.
Forslaget vedtages med stort flertal
ved skriftlig afstemning.

Kapsejlads udvalg: Alle genvalg.
Fest udvalg: Elly genvalg.
Blad udvalg: Alle genvalg.
2, 4m udvalg: Alle genvalg.
Bøje udvalg: Alle genvalg
Webudvalg udvalg: Tina udtræder,
Kristian og Ejler genvælges.

Pkt. 10. Drøftelse af planer for
det kommende år.

Peter: Vi skal have arrangeret havnefest i samarbejde med Hjarbæk borgerforening.
Autocamper pladser tilladelser.
Strøm på broen gøres færdigt.
Sct. Hans Fest 23. juni.
Der er i år søsætning 18. april.
Børge: Vi skal have beskåret træet ved
hjørnet, så kranen kan komme forbi.
Kristian Melgaard:
Der arrangeres flotillesejlads gennem slusen lørdag 9. maj. Alle der har
mulighed bedes deltage. Kristian håber
på 30-40 både deltager. Der vil arrangeres frokost på Virksundsiden.
Onsdagssejladserne starter i år 6.
maj og forsætter uden sommerpause til
ind i september. Der er i år kun sejlads
med spiler for både, der er tilmeldt med
spiler.

Pkt. 6 Valg af kasserer.

Orla V. Christensen genvalgt.

Pkt. 7 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.

På valg er: Leif Vang og Erling Hansen.
Suppleant, Jørgen Kjærsgård.
Alle genvalgt.

Årskrus:

Årskruset, der gives for en særlig indsats i klubben tildeltes til Ejler.

Pkt. 8 Valg af 1 revisor
og 1 revisorsuppleant.

Pkt. 11. Eventuelt.

På valg er: Knud Bloch Jensen. Suppleant Harry Vig Lauersen.
Begge genvalgtes.

Der holdes møde med udvalgene tirsdag d 3 marts kl 18.30.
Mødet afsluttedes med at formanden
takkede for god ro og orden samt et
trefoldigt hurra for sejlklubben

Pkt. 9 Nedsættelse af udvalg.
Havneplads udvalg: Alle genvalg.
Klubhus udvalg: Alle genvalg.
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Havnefest i juni

”Landfaste” både flyttes

Lørdag 20. juni bliver dagen,
hvor hele egnen mødes
på havnen til fest

Søsætningen foregår i år 18.
april, og der er et par mindre
ændringer i forhold til tidligere.

Festmiddag

Havnefesten slutter med med en festmiddag, der holdes dels i sejlklubbens hus,
dels i telte, og man håber, agt Hjarbæk Kro
er med på at levere en menu, så prisen for
festmiddag kan holdes på ca. 200 kroner.
Om aftenen vil man få nogle lokale musikentusiaster til at stå for musikken, såvel til
middagen som senere dans.
-Vi vil promovere havnefesten i alle
omegnsbyerne med plakater, og vi håber
på at samle rigtige mange både til dagens
festligheder på havneområdet og til festen
om aftenen, siger Frank Rømer og Erling
Hansen, der sidder i planlægningsudvalget.

Havnefest 2015 arrangeres i tæt samarbejde med Hjarbæk Borgerforening og det
er tanken, at det skal blive en fest for alle
aldre – med masser af musik, aktiviteter,
skæg og ballade fra midt formiddag til langt
ud på natten.
Blandt aktiviteterne nævnes allerede nu:
Det muntre køkken – ringridning på cykel
– skigang – sækkeløb/sækkevognsløb –
støvlekast – pælesidning – bueskydning
– sømslåning –elastik-kravling – sejlads og
meget mere.

Start kl. 7.30

Søsætningen forventes at starte ca. kl. 7. 30.
Vi vil som sidste år starte med de yderste
pladser i denne rækkefølge 5-4-3-2-1 og
slutte af med rækkerne ved toiletbygningen.
Det er derfor vigtigt at de bådejere, hvis
både står yderst, møder op fra morgenstunden.
Kranen vil som sædvanlig være tilknyttet
faste hjælpere, men det forventes at alle
hjælper til.

Dit ansvar

Husk, at det er dit ansvar som bådejer at
sørge for, at båden kan flyttes uden fare
for båden eller omgivelserne. Derfor skal
du i god tid mærke af, hvor stropperne skal
sidde, og du skal være til stede – enten selv
eller ved en stand-in – for at hjælpe til ved
søsætningen.

Stativer
på plads
Stativerne sættes på plads
tirsdag 21/04 kl.18,30
Tordenskjolds Hær er heldigvis blevet lidt
større, men der er altid plads til flere, så
mød op eller send en stedfortræder.

Ny bundsliber
Sejlklubben har indkøbt en ny
pudsemaskine med støvsuger,
så vi nu råder over to sæt.

Det er i den forbindelse besluttet, at man
betaler 10 kr. pr. styk for forbrugte alm.
slibeskiver, og 20 kr. pr stk. for netskiverne
(skrabejern er inkl.) for lån af maskine.
Man kan låne en maskine med hjem, men
den må kun benyttes til slibning af båd.

10

11

Der skal rettes henvendelse til Børge List
for lån, afregning, og oplysning om evt. fejl
eller mangler ved maskinerne.
Man skal være opmærksom på, at ved brug
af netskiverne, skal der bruges mellemsål,
så kontrollér venligst at der er en sådan til
stede, ellers ret henvendelse til undertegnede.
Man ved større pudsearbejder skal anvende
støvsuger. Poserne tømmes i den dertil
beregnede beholder i miljø huset.

22 onsdagssejladser

Med og uden spiler
I 2014-sæsonen oplevede vi nogle gange, at der blev sat spiler
selvom båden ikke var tilmeldt
med spiler.

Onsdagssejladserne starter
6. maj og fortsætter uden sommerpause frem til 30. september.

Gennaker eller spiler

En gennaker er jo et ustaget forsejl, der kan
bæres enten som en asymmetrisk spiler
– altså på spilerstage til luv – eller som et
stort forsejl til læ.
Men hvordan skal den så måles ?
Det er ikke enkelt at finde ud af, men til
vort begrænsede brug kan vi udlede følgende:
• Det er altid det største sejl, der skal
måles.
• Har man spiler og gennaker skal båden
måles som om den fører spiler.
• Har man kun gennaker og har opgivet
spilerstagens længde (SPL) vil man blive
målt som om man bærer spiler.
• Har man kun gennaker, og ikke ønsker at
bruge den som spiler, skal skal man have
målt afstand fra mast til det punkt, hvor
gennaker fastholdes (TPS).
På Viborg Sejlklubs hjemmeside har vi lagt
et uddrag af DH-reglerne om gennakeren.

Kapsejladsudvalget lod nåde gå for ret, for
selvfølgelig skal man have lov til at prøve
grejet af, når nu vejret er til det.
Men i i år vil vi have tingene sat i system,
så derfor har udvalget bestemt følgende:
1. Måling: Man angiver ved tilmeldingen,
om man vil måles med spiler/gennaker m.v.
Denne beslutning er gældende for hele
sæsonen.
2. Nye sejl skal måles op, hvis de er større
end dem, man havde i 2014. Evt. gennaker
og spiler, som man ønsker at bruge, skal
være målt op af klubbens målere.
3. Nye sejl kan meldes til, men ikke fra. Af
hensyn til beregning af handicap skal nye
sejl meldes til en uge før til udvalget.

Det er egentlig lidt ulogisk, at vi holder
sejladspause i de bedste sommeruger fra
Sct. Hans til midten af august, selvom vi
ved, at de færreste er på sejlerferie i mere
end 2-3 uger.
Derfor fik Kapsejladsudvalget den idé at
lave 22 onsdagssejladser uden sommerpause – og så i stedet give bådene mulighed
for at trække de fem dårligste sejladser fra i
det samlede resultat.
På den måde får hver båd mulighed for at
holde en lang sommerferie uden at ødelægge chancerne for en god samlet placering.

Mere spænding på vandet

Kapsejladsudvalget har også drøftet forskellige muligheder for at øge spændingen
på vandet – altså få samlet bådene mere og
skabe flere dueller mellem de enkelte både.
Det er trods alt det sjoveste, når man sejler
tæt og har direkte øjenkontakt mellem
bådene.
Omvendt skal onsdagssejladserne også
være så ”nemme”, at også nye og mere
uerfarne bådejere får lyst til at komme på
vandet.
Vi ved fra andre klubber, at samlet start
giver mange farlige situationer med risiko
for skader på både og besætning.
Derfor fortsætter vi med harestarten, og
vi fortsætter også med det system, vi har
kørt med et par år, hvor vi ”straffer” de to
hurtigste både i hvert løb, og begunstiger
de langsomste.

To løb – to baner

For at øge spændingen for alle både laver
vi to løb.
De mindre både sejler den bane, vi kender,
og som er cirka 6,4 sømil. De store både
sejler en længere bane, idet vi lægger godt
halvanden sømil til den korte bane, hvorefter de store skal sejle ca. 7,7 sømil.
Den langsomste båd i hvert løb starter på
samme x-tid, nemlig kl. 18.45 – altså en
lille båd og en stor båd afsted samtidig, og
de øvrige både følger så med de sekunder,
der er udregnet på forhånd.
Den båd, der kommer først i mål har vundet
onsdagens sejlads, og den samlede vinder
efter de 22 sejladser er også årets klubmester.
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Festlig sæsonstart
Årets bedste tid – sejlsæsonen
– er på vej, og det vil vi gerne
markere på en lidt anderledes og
forhåbentlig festlig måde.

sejlklubbens cafeteria, hvorefter vi sejler
hjem igen.
Vi håber på så mange som muligt vil deltage – vi har jo også den bagtanke, at vi får
antallet af gennemsejlinger i slusen til at
”eksplodere”.
Starten indledes med et skippermøde ved
mastekranen kl. 10.00 lørdag 9. maj.
Hvis I vil spise med, skal du tilmelde dig
senest mandag 4. maj til krenmel@gmail.
com - ellers møder man bare op kl. 10.00
ved kranen, hvor klubben er vært ved en
lille morgenstarter.

Derfor vil vi gerne bede jer deltage i en
flotillesejlads lørdag 9. maj, hvor vi håber
at alle klubbens både – store som små,
motorsejlere som sejlbåde, joller som kuttere – vil tage med på en flotillesejlads til
Virksund.
Så sejler vi gennem slusen og lægger til i
Virksund, hvor vi har bestilt frokost i
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Juniorer
på en ny
måde
Fuldt hus

Det glæder os meget, at der var så mange, der
havde lyst til at være med til , at gøre dagen
til en rigtig god dag.

Vi vil gerne takke alle, der deltog i fejringen
af vores skarpe hjørne. Vi takker for de mange
gaver og det hyggelige samvær.

Lars og Peter Blach

Knap så
mange

Mens der var fuldt hus til lørdagens reception var der længere mellem gæsterne
til klubbens første stumpemarked. ”Det
var super hyggeligt - men en succes kan
man næppe kalde det, for der var stort set
kun de kunder, der selv havde bord - og
de kunne tælles på én hånd”, siger Frank
og Henrik, der stod bag forsøget.
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Juniorafdelingen har
organiseret sig på en
helt ny måde
under devisen:
Det skal være sjovt
at sejle.
Hvad skal der ske?

Det er på en gang nye og meget erfarne
kræfter, der ved sæsonstarten tager over
og skal styre klubbens fødeafdeling, junioreller jolleafdelingen.
Som ny juniorleder er valgt Jesper Bak, der
således også bliver medlem af sejlklubbens
bestyrelse.
Men lige bag ved ham står et hold på rad og
række – fem mænd og kvinden med hver
deres helt specifikke opgave at løse overfor
juniorerne.
Alle seks har eller har haft børn i Viborg
Sejlklub, og nogle af dem har også selv
været juniorer i klubben.
- Vi prøver et nyt system for at undgå, at
det hele hænger på en mand, siger Jesper
Bak, der sammen med Gitte har et forholdsvis stort ansvar for at fylde juniorafdelingen op.
Derudover består trænerteamet af Torben
og Janni Laier, der begge har børn som
juniorsejlere, Per Bach der får ansvaret for
containeren og dens indhold, og Marius Petersen, der skal holde motorer m.v. vedlige.

Helt præcist hvordan 2015-sæsonen kommer til at spænde an ved de seks i ledergruppen ikke.
- Det afhænger helt af det møde, vi skal
have med forældrene og de unge sejlere i
slutningen af april. Det er her vi afstemmer
forventningerne og ambitionerne til sæsonen, fortsætter Jesper Bak og Torben Laier,
der skal stå for selve sejladstræningen.
De vil også godt slå fast, at fokus i træningen ikke så meget kommer til at køre på
kapsejladstræning.
- Vi skal lære børnene at det er sjovt at
sejle, og at det først er sjovt, når man er
tryg ved at sejle. Derfor vil vi have mange
øvelser i bådhåndtering og sikkerhed til
søs, slutter Jesper Bak og Torben Laier på
vegne af det samlede trænerteam.
Der arbejdes på, at juniorerne fra VS vil
være at finde på kapsejladsbanerne ved
mindst tre store stævner, nemlig Sunds,
Nappedam og Skive. Men det afhænger af
opbakning fra børn og forældre.
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Nytænkning
af Hancock
Cup

distancen udregnes, så resultaterne kan
indgå i de øvrige sejladser, som starter lørdag morgen. Fredag aften er der hyggeligt
samvær i Fuur Bådelaugs klubhus.
Lørdag morgen er der skippermøde og morgenmad i klubhuset, inden banerne bliver
offentliggjort. Der sejles på flere forskellige
baner, og alle tilrettelagt, så man krydser
hinandens baner flere gange, med start og
mål ud for Fur Havn.

En gammel Limfjordsklassiker,
Hancock Cup får nyt liv 20. juni,
når Maritim Center Skive kalder
til samling.

Noget for alle

- Det her er ikke kun kapsejlads, men ligeså
meget en ryste-sammen weekend, hvor alle
kan deltage uanset bådtyper, målerbreve,
mandskab og sejlererfaring. Selvfølgelig
vil vi også lave en klasse for både med DH
målebreve, men familieklassen, 2-Star og
motorsejlere får samme prioritet. Motorbåde er også velkomne, og for dem arrangerer vi en navigationssejlads med forskellige
opgaver. Det gælder for de fleste deltagere
ikke om at komme først, men om at få sig
en på opleveren, siger Niels Sohn.
Desværre falder Hancock Cup sammen med
vores egen stort anlagte havnefest i Hjarbæk, så det bliver en svær prioritering.

Hancock Cup er gennem årtier blevet afviklet som regulær kapsejlads med udgangspunkt i Skive, men i år sejles der i farvandet
omkring Fur.
Samtidig har Hancock Cup fået tilføjelsen –
Sejlads for alle, og det skal ifølge arrangør
Niels Sohn tages ganske bogstaveligt.
Der lægges op til at deltagende både sejler
om kap ”for sjov” fra egen havn allerede
på transporten fredag med målgang ud for
Furs nyrenoverede havn. Starttidspunktet
aftales indbyrdes i de enkelte klubber, og

professionelle

Vi er
til fingerspidserne ...

Vi står altid klar til at hjælpe

Ann til Sporteblad.indd 1
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2,4 M håber
på flere

samarbejde med ”paraplegien” – eller
Vestdansk Center for Rygmarvskadede. Men
i de sidste par år har centret været under
ombygning, og brugerne er flyttet rundt, og
det har betydet færre besøg på broen.
- Men vi havde et rigtigt fint arrangement
i august 2014, og håber meget på, at flere
brugere nu igen vil benytte sig af det gode
tilbud om at komme ud at sejle under
trygge forhold, siger formanden for 2,4Mudvalget, Jan Fig.
Han vil også gerne udbrede kendskabet til
de små racerbåde til alle andre. Man skal
bare møde op en tirsdag kl. 18.00, så er der
med garanti en båd og folk til rådighed.

2,4M-bådene lever deres eget
lidt stille liv ved kanten af Søndersø, men det skulle gerne blive
anderledes i år.
Mini-12-meterne eller 2,4M, som de helt
korrekt hedder, har normalt et tæt og godt
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KALENDER
APRIL

09/04-2015
11/04-2015
14/04-2015
16/04-2015
18/04-2015
18/04-2015
21/04-2015
21/04-2015
23/04-2015
25/04-2015
25/04-2015
27/04-2015
28/04-2015
30/04-2015
30/04-2015

Duelighedskursus kl. 19.00
Svømning 10.00 - 11.00
Søsætning af twin og motorbåd
Duelighedskursus kl. 19.00
Søsætning kl. 07.30
Svømning 10.00 - 11.00
2,4mR træning kl. 18.00-21.00
Stativoprydning kl. 18.30
Duelighedskursus kl. 19.00
Svømning 10.00 - 11.00
Forårsfest
Ungdom klargøring af joller 17.00
2,4mR træning kl. 18.00-21.00
Ungdoms træningssejlads kl. 17.30
Duelighedskursus kl. 19.00

MAJ		
03/05-2015
05/05-2015
06/05-2015
07/05-2015
07/05-2015
09/05-2015
10/05-2015
12/05-2015
13/05-2015
14/05-2015
19/05-2015
20/05-2015
21/05-2015
26/05-2015
27/05-2015
28/05-2015

Klubhus optaget
2,4mR træning kl. 18.00-21.00
Onsdagssejlads start kl. 18.45
Duelighedskursus kl. 19.00
Ungdoms træningssejlads kl. 17.30
Flotillesejlads til Virksund
Klubhus optaget
2,4mR træning kl. 18.00-21.00
Onsdagssejlads start kl. 18.45
Ungdoms træningssejlads kl. 17.30
2,4mR træning kl. 18.00-21.00
Onsdagssejlads start kl. 18.45
Ungdoms træningssejlads kl. 17.30
2,4mR træning kl. 18.00-21.00
Onsdagssejlads start kl. 18.45
Ungdoms træningssejlads kl. 17.30

JUNI		
02/06-2015
03/06-2015
04/06-2015
09/06-2015
10/06-2015
11/06-2015
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2,4mR træning kl. 18.00-21.00
Onsdagssejlads start kl. 18.45
Ungdoms træningssejlads kl. 17.30
2,4mR træning kl. 18.00-21.00
Onsdagssejlads start kl. 18.45
Ungdoms træningssejlads kl. 17.30
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Hjarbæk
Søndre skole
Søndersø
Hjarbæk
Hjarbæk
Søndre skole
Søndersø
Hjarbæk
Hjarbæk
Søndre skole
Hjarbæk
Hjarbæk
Søndersø
Hjarbæk
Hjarbæk
Hjarbæk
Søndersø
Hjarbæk
Hjarbæk
Hjarbæk
Hjarbæk
Hjarbæk
Søndersø
Hjarbæk
Hjarbæk
Søndersø
Hjarbæk
Hjarbæk
Søndersø
Hjarbæk
Hjarbæk
Søndersø
Hjarbæk
Hjarbæk
Søndersø
Hjarbæk
Hjarbæk

	
  

Bestyrelsespost

Kontaktperson til

Formand	
  

Festudvalg	
  og	
  Bøjeudvalg	
  

Peter	
  Blach	
  
Hjarbækvej	
  6,	
  Hjarbæk,	
  	
  
8831	
  Løgstrup	
  

Tlf.	
  6128	
  2075	
  
formand@viborgsejlklub.dk	
  

Erling	
  Hansen	
  
Nørresiden	
  9B,	
  Hjarbæk	
  
8831	
  	
  Løgstrup	
  

Mob.	
  	
  2177	
  5901	
  
naestformand@viborgsejlklub.dk	
  

Kristian	
  Melgaard	
  (formand)	
  
Kontaktperson	
  til	
  Limfjordskredsen	
  

Orla	
  V.	
  Christensen	
  
Egevej	
  9	
  
7470	
  	
  Karup	
  J	
  

	
  

Tlf.:	
  	
  	
  9710	
  0550	
  
Mob.	
  2616	
  0550	
  
kasserer@viborgsejlklub.dk	
  

Henrik	
  Zacho	
  

Næstformand	
  

	
  

Kapsejladsudvalg	
  

Kasserer	
  

	
  

Sekretær	
  

Bladudvalg	
  

Else	
  Mørk	
  
Kølsenvej	
  48d	
  
8831	
  Løgstrup	
  
	
   	
  

	
  

	
  

Tlf.	
  	
  	
  	
  6134	
  8723	
  
sekretaer@viborgsejlklub.dk	
  

Bestyrelsesmedlem	
  

Havne/pladsudvalg	
  og	
  2,4	
  mR	
  

Leif	
  Vang	
  Larsen	
  
Stenbjergkvarteret	
  17	
  
7400	
  Herning	
  

Mob.	
  2144	
  7142	
  
leif-‐vang@jubii.dk	
  

Bestyrelsesmedlem	
  

Klubhusudvalg	
  

Frank	
  Rømer	
  Madsen	
  
Bavnevej	
  10,	
  Hjarbæk	
  
8831	
  	
  Løgstrup	
  

Tlf.	
  	
  	
  	
  8664	
  2235	
  
f.romer@live.dk	
  

Jesper	
  Bak	
  
Hjarbækvej	
  33,	
  Hjarbæk	
  
8831	
  Løgstrup	
  

Tlf.	
  2333	
  8657	
  
JBA@energinet.dk	
  

Leder	
  af	
  juniorafdelingen	
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Havne/Pladsudvalget	
  

	
  

Børge	
  List	
  (formand)	
  
(Udlån	
  af	
  bundslibemaskine)	
  
	
  
Lars	
  Blach	
  
	
  

Mob.	
  2339	
  2506	
  
bmblist@gmail.com	
  

Mob.	
  4025	
  6184	
  
LBlack@vetus.com	
  
Mob.	
  2496	
  8285	
  
turbo.brohm@gmail.com	
  
	
  

Niels	
  Brohm	
  

Kapsejladsudvalg	
  

Tlf.	
  3511	
  4243	
  
krenmel@gmail.com	
  
Mob.	
  4084	
  3564	
  
justesenjan@hotmail.com	
  
Mob.	
  4076	
  5154	
  
henrik@zacho.net	
  
	
  

Jan	
  Justesen	
  
Bøjeudvalg	
  

Mob.	
  4052	
  3781	
  
bvl41@pc.dk	
  
Mob.	
  2339	
  2506	
  
bmblist@gmail.com	
  
	
  

Harry	
  Vig	
  Laursen	
  (formand)	
  
Børge	
  List	
  	
  

Festudvalg	
  

Mob.	
  2344	
  2750	
  
ellyarne@gmail.com	
  
	
  

Elly	
  Thomassen	
  (koordinator)	
  
Klubhus	
  	
  

tlf.	
  8664	
  2481	
  
on@onradio.dk	
  
Tlf.	
  8664	
  2151	
  
lillevif@hotmail.com	
  
	
  

Oluf	
  Nørgaard	
  (udlejning	
  og	
  reservation)	
  
Jørgen	
  Kofoed	
  (salg	
  af	
  klubnøgler)	
  
Juniorafdelingen	
  	
  

Mob.	
  2463	
  7653	
  
TKLA@skivekommune.dk	
  
	
  

Torben	
  K.	
  Laier	
  
2,4mR-‐udvalg	
  

Mob.	
  4017	
  1582	
  
fig@webspeed.dk	
  
	
  

Jan	
  Fig	
  (formand)	
  
Hjemmeside	
  

Mob.	
  2225	
  9573	
  
e.rechnagel@youmail.dk	
  

Ejler	
  Rechnagel	
  
Klubblad	
  

	
  

Kristian	
  Melgaard	
  (redaktør)	
  
Henrik	
  Zacho	
  (layout)	
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Tlf.	
  3511	
  4243	
  
krenmel@gmail.com	
  
Mob.	
  4076	
  5154	
  
henrik@zacho.net	
  

Årskruset
til Ejler

store verden, hvor han i 2014 har skullet
holde terrorister fra døren i form af hackere
på hjemmesiden.

Man kan jo undre sig over, at der
skulle gå så mange år inden.
Men – men 2014 blev så endelig året, hvor
Ejler Rechnagel blev hædret med Viborg
Sejlklubs Årskrus.
Formanden, Peter Blach, begrundede hæderen således:
Ejler kæmper sejlklubbens kamp på mange
fronter – ikke kun internt, men også i den

Kontingentsatser 2015:

Klubbladets
deadlines:

Alm. medlem, over 18 år 360 kr./halvårligt
Juniormedlem, under 18 år 225 kr./halvårl.
Venteliste gebyr: 100 kr. årligt
Indskud:
3.000 kr.
Havnepladsleje: 500,23 kr. plus 55,31 kr.
pr. kvm.
Vinterplads:
930,77/822,54 kr.

Blad nr. 03-2015:
5. august – udkommer ca. 15. august
Blad nr. 04-2015:
30. oktober – udkommer 10. november

Trådløst internet
på havnen

Bestyrelsens
møder:

WWW.obsfiskogroegeri.dk

En glad og fortjent modtager af årskruset for
2014.

Husk at alle i havnen – både faste havneliggere og gæstesejlere – kan surfe løs
på internettet – helt gratis.

Bestyrelsen har fastlagt møder frem til
O.B.S. Fisk og Røgeri

sommerferien således: 5. maj og 9. juni.

Trådløst net navn: ”TDC-HAVN”
Kodeord: ”V.Sejlklub”

Salg af røgede fileter påPunkter
bestilling.
til dagsordenen skal senest
Der røges Laks og Ørred.
en uge før sendes til sekretær
Kold og varm røg.
Else Mørk: sekretaer@viborgsejlklub.dk
Man skal jo ikke ”rakke” ned på sin
”NÆSTE” MEN!! Orla`s fisk er
nu de bedste - Tlf. 29849801.

Vi modtager gerne tilbagemeldinger på
hastighed og stabilitet.

Virksundslusens Åbningstider:

Snedker & Tømrer Forretningen

11.-12. april: Åben mod bestilling 10-16

Snedker & Tømrer Forretningen
Ole Levring
Kølsenvej 46
8831 Løgstrup

01. oktober – 18. oktober:
Åbent 10-16 I weekender kan man bestille
forlænget åbningstid til
kl. 18.00 ved opkald inden kl. 15.00

17. -30. april: Åben 10-16
Hele maj: Åben 09–19
Man kan bestille forlænget åbningstid
til kl. 20.00 ved opkald inden kl. 18.00

19. oktober:

Brovagten træffes indenfor alm. åbningstid
på tlf. 86 69 71 43.
Udenfor alm. åbningstid på tlf. 24 41 02 44.

Juni-juli og august: Åben 09 til 21
September:
Åben 10 til 18
I weekender i september kan man bestille
forlænget åbningstid til kl. 20.00 ved opkald inden kl. 17.00

Tlf: 86 61 13 28
Mobil: 23 65 04 00
E-mail: lev.ole@energimail.dk
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Tlf: 86 61 13 28 Mobil: 23 65 04 00 E-mail: lev.ole@energimail.dk

Slusen lukkes.

Slusen kan kaldes over VHFpå kanal 12 og 16 i åbningstiden.
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Spurvevej 17 • 8800 Viborg

Tlf. 86 62 22 55

email@borngrafisktryk.dk
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