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Læserbrev af Jørgen Buus

Teknisk Udvalg i Viborg Kommune 
(altså de folkevalgte) traf 12-08-
2015 beslutning om at pladslejen i 
den kommunale del af havnen fra 
2016 reguleres til den pladsleje, der 
er gældende i Viborgs Sejlklubs del 
af havnen. 
Forhøjelsen forventes at give et 
merprovenu på ca. 50.000 kr. årligt.

Teknisk Udvalg i Viborg Kommune (altså 
de folkevalgte) traf 12-08-2015 beslutning 
om at pladslejen i den kommunale del af 
havnen fra 2016 reguleres til den pladsleje, 
der er gældende i Viborgs Sejlklubs del af 
havnen. Forhøjelsen forventes at give et 
merprovenu på ca. 50.000 kr. årligt.
Det lyder for mig som en god ordning. Det 
er en uholdbar løsning, at man i så lille en 
havn som vores kunne nøjes med at betale 
knap halvt så meget, hvis man var så heldig 
at have en plads i den kommunale del af 
havnen.
”For sejlerne er serviceniveauet i de to dele 
af havnen identisk” skriver direktøren for 
Teknik og Miljø i sin indstilling til teknisk 
udvalg.
Ja, det er det. 
For ud/- indsejling foregår af det samme 
havnehul, men det er sejlklubbens facili-
teter i form af kran, slæbested og et godt 
klubhus til de sejlende gæster, samt at 
klubben lægger grund det offentlige toilet, 
der gør havnen til en havn.

Venteliste
Måske var det en god ide, at der som  
tidligere blev en fælles venteliste på en 

bådplads i havnen, så det ikke længere var 
nødvendig med både at skulle skrive sig på 
ventelisten i sejlklubben og på ventelisten 
til den kommunale del af havnen? 
Bådpladserne kunne måske udnyttes bedre 
end i dag, hvor der har været  ”huller” i den 
kommunale del i 2015.
Beslutningen om en fælles venteliste må 
være let at træffe, da beslutningen, om 
at sejlklubben ikke længere skulle stå for 
ventelisten for nogle år siden, blev truffet 
administrativt (altså af embedsmændene). 
Retfærdigvis skal det siges, at halvandet år 
efter at afgørelsen var truffet, blev sagen 
forelagt under punktet eventuelt på et 
møde i Teknisk Udvalg. Sagen blev taget til 
efterretning. 
Tre medlemmer tog sagen til efterretning 
som det hedder, mens to mente, at sagen 
ikke var belyst grundigt nok! Det skal be-
mærkes, at det var under det forrige udvalg.
Der stod dengang at ændringen af aftalen 
skyldes , ”at man ville en bedre dialog med 
sejlerne i den kommunale del af havnen”. 
Hvem mon ”Man” var ? 
For mit vedkommende har dialogen bestået 
i, at jeg hvert år har fået et girokort med 
opkrævningen!
Glædeligt, at politikkerne blev inddraget 
denne gang.

Ligestilling 
på havnen?

Viborg Sejlklub har et godt tilbud til alle med-
lemmer og deres pårørende – nemlig en gratis 
svømmetime i Søndre Skoles svømmehal. 
Men der er bare ikke ret mange, der benytter 
det, fortæller Jan Fig, der står for svømningen. 
I kan se datoer og tider på side 23 i dette blad 
– og på hjemmesiden.

Gratis svømmetur
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Af Else Mørk

Tænketanken har siden sidst 
opdatering holdt flere møder - 
både med sig selv og med andre, 
som har været med til at afklare 
hvilken retning, vi foreslår, Sejl-
klubben skal sejle i! 

Vi har også fået et par henvendelser fra 
klubmedlemmer, som er taget med i over-
vejelserne.
Tænketanken har deltaget i møde med en 
flok mennesker, der under arbejdsoverskrif-
ten ”Lokal udvikling – stedbundne ressour-
cer ved Hjarbæk Fjord og Lovns bredning” 
forsøger at finde ideer til udbygning af 
brugen af fjordområderne. 
Sejlklubben lagde lokaler til det seneste 
møde i gruppen, som også bl.a. Sjægtelau-
get og Hjarbæk Borgerforening er en del 
af. Et givtigt møde, som førte til endnu et 
møde, denne gang med repræsentanter 
fra Borgerforeningen om mulige fælles 
interesser. 
Tænketanken har endvidere haft et møde 
med Viborg Kommunes turistchef og der 
er planlagt et møde med kommunen for 
at få en dialog om kommunens planer for 
Hjarbæk havn.

Der tegner sig nu et billede af en 4-trins 
plan, som bedst kan skitseres således:

Kategori 1: 
Forslag der kan iværksættes her og nu uden 
ekstra udgift – eller er udgiftsneutral
Kategori 2: 
Forslag der kan iværksættes med tiden, 
som koster noget

Kategori 3: 
Forslag der hurtigt kan iværksættes, men 
som koster noget/meget
Kategori 4: 
Den store forkromede plan, som både tager 
tid og koster meget

Vi vil til generalforsamlingen fremlægge 
hele ide-kataloget, delt op i de fire katego-
rier, så vi i fællesskab skal drøfte hvilken 
vej vi skal gå.

Forslag til generalforsamling
Tænketanken er dog allerede så langt med 
prioriteringen, at vi kan udmønte nogle 
af ideerne til konkrete forslag, som vi vil 
fremsætte på generalforsamlingen.

Det er typisk forslag, der ikke vil koste 
klubben penge, men som kan give aktivitet 
og større sammenhold i klubben.

Et forslag går på at lave en fælles arbejds-
dag for klubbens medlemmer og andre, 
hvor vi laver nogle af de ting, der skal laves.
Vi foreslår også, at oversigten over vente-
pladser fjernes fra miljøskuret og hænges 
op i klubhuset i stedet. 

Tænketanken klar 
med forslag

Deadlines i 2016:
Blad 01-16: Deadline 30. januar – udkommer 10. februar
Blad 02-16: Deadline 25. marts – udkommer 10 april
Blad 03-16: Deadline 1. september – udkommer 15. september
Blad 04-16: Deadline 30. oktober – udkommer 15. november

Næste klubblad: 
Temanummer
Det næste nummer af klubbladet udkom-
mer i februar i god tid inden den ordinære 
generalforsamling. Den holdes som be-
kendt tirsdag 23. februar kl. 19.30.
Bladet bliver som sidste år et tema-
nummer med generalforsamlingen som 
hovedemne.

Vi bringer dagsorden – og de forslag, der er 
indsendt til formanden indenfor fristen.
Ifølge vedtægterne skal forslag, der ønskes 
behandles på generalforsamlingen være 
indsendt til formand Peter Blach senest 
15. januar 2016
Vi håber også at kunne bringe klubbens 
regnskab, men det kan komme til at knibe 
på grund af den korte tidsfrist. Ellers vil det 
blive sendt ud til medlemmerne særskilt.

Hvilken rolle skal 2,4-afdelingen spille i en 
fremtidens Viborg Sejlklub?

Sjægtelauget arbejder med en plan om en jol-
lehavn syd for molen. Er det en god ide, set fra 
klubbens side? Billedet har er fra 1981.

Havnefesten 2015 er et godt eksempel på 
aktivitet på havnen, der kan bredes mere ud

Vi overvejer også, om man kan dele venteli-
sten op i to, så det kun er de aktivt ven-
tende, der står på den.
Vi vil i januar-nummeret af klubbladet løfte 
hele sløret for de forslag, vi ønsker general-
forsamlingen skal tage stilling til.
På selve generalforsamlingen vil vi så 
kunne præsentere hele ide-kataloget.

Tænketanken vil fortsat gerne have forslag 
fra medlemmerne, 
I kan ringe til mig eller (helst) sende en 
mail: elsemork@hotmail.com.
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MINDEORD

Viborg Sejlklubs mangeårige kasserer, 
Orla Vinstrup Christensen, afgik ved 
døden tirsdag 29 september efter kort 
tids sygdom

Orla har været medlem og kasserer af 
Viborg Sejlklub i mere end 30 år . 

Jeg husker Orla som pligtopfyldende og 
altid velforberedt til vores møder. 
Orla varetog hvervet som kasserer til det 
allersidste.
Orla var en ivrig windsurfer i sine unge 
dage. Han var med til at starte wind-
surfer-afdelingen  i Viborg Sejlklub, og 
var desuden aktiv ved vores afdeling i 
Nørresø.

Orla var aktiv i flere foreninger, hvorved 
han var en unik samarbejdspartner med 
hensyn til offentlige myndigheder,  hvil-
ket er nødvendig for en klub som vores.
Orla blev 69 år, og efterlader sig hustru 
og en søn 

Orla vil blive savnet.

Peter Blach, formand

Efter en del års ventetid kan vi se frem til at få 
nye optaget/ledig-skilte på bådpladserne. 

Leif Vang fra bestyrelsen har taget denne ”selfie” 
med de nye skilte. 

Det beskyttende låg på 
kontakterne er desværre flere 
steder knækket af.

Under klappen sidder en lille 
tap som holder stikket fast i 
kontakten.

Derfor skal klappen løftes op 
så stikket nemt kan tages ud - 
uden at rykke klappen med af.

Med denne lille billedserie vil vi gerne vise, 
hvordan man tager et el-stik ud af havnens 
stikkontakter – UDEN at ødelægge dem.
Dermed har Klubbladet lagt låg på den historie :-).

Skilte klar

Låg på

Nyt medlem
Vi har siden sidst fået et enkelt 
nyt medlem. Det er Rune Damm, 
Silkeborg, der også har skrevet sig 
på ventelisten til en havneplads.
Vi byder dig velkommen 
i klubben.

Tip til hjemmesiden
Hvis du vil sende en mail til bestyrelsen eller 
andre i Viborg Sejlklub kan du blot klikke på 
den mail-adresse, der står udfor navnet på 
hjemmesiden. Så kommer den frem til den 
rette person.
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Lørdag den 12. december 2015 
 

Klokken 13.00    

I klubhuset  
 

Tilmelding:  
 

på opslagstavlen i klubhuset eller til: 
 
 

Ragnhild og Knud Bloch 
Tlf.28234114 

Knudbloch@hotmail.com 
 
 

Seneste tilmelding:  Torsdag den 3. december 
 

Der vil bliver serveret en udsøgt 
julefrokost med kulinariske overraskelser 

 

 

Pris  pr .  kuvert  kun 149 kr .   

 

Vand, øl og snaps til sædvanlige favorable priser. 

Med sejler hilsen 

Hanne & Jens , Inge Lise & Søren , Ragnhild & Knud 

Ind-
lysende 
LED 
tilbud!
- i sort 
eller hvid

2 stk. LED bordlamper  
sort eller hvid
Før 848,-

Nu kun 300,-

Vævervej 22 · 8800 Viborg

Se disse og 40.000 andre lamper i butikken. 
Vi har altid gode tilbud!
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Vi har haft en fantastisk sæson, i 
alle tilfælde sådan rent kamme-
ratligt, for det med sejlervejret er 
så som så. 

Hvor mange gange har vi ikke stået på hver 
vores matrikel onsdag aften og beundret 
den dejlige sommer –  så blev det torsdag 
og vejret viste sig fra sin dårligste side. 
Rigtigt ærgerligt synes vi. Værst har det væ-
ret for nybegynderne, som trods en ukuelig 
vilje, slukøret flere gange har set på, at det 
kun var de øvede, der kæmpede sig ud gen-
nem havnehullet. Derfor har der været godt 
fyldt op i følgebådene, for også herfra har 
de kunnet lære noget. 
Vejret har været skyld i, at der er blevet øvet 
meget på forskellige knob, rigtige fortøj-
ninger, samt hvordan reglerne er ude på 
vandet. Heldigvis har humøret været højt. 
Aldrig har det blæst så meget, at de unge 
mennesker ikke har kunnet spise kage og 
lave sjov med hinanden på land, men også i 
havnen, som flittigt er blevet brugt til sjove 
udspring. Der har altid været en positiv 
stemning mellem de unge.

Stævner
Udover en lang ekstra træningsdag, hvor vi 
var på vandet i mange timer, har sejlerne 
deltaget i Sunds Cup. 
Sunds Cup er efterhånden  blevet en rigtig 
god tradition. Alle mand tog af sted fredag 
eftermiddag, så bådene og sejlerne var 
parate til 2 dages sejlads på Sunds Sø. Alle 
overnattede i telte eller campingvogne. 
Endvidere har vi deltaget i stævner i Nappe-
dam og i Skive. 
Det er altid en fornøjelse at følge sejlerne 
til stævnerne. Nybegyndere som øvede har 
gået til den med krum hals, og aldrig er vi 

kommet derfra uden, at flere af deltagene er 
kommet hjem med medaljer om halsen. 
Selv de, der ikke fik medaljer, vender hjem 
med ros, anerkendelse og stolthed. De er 
gode til at bakke hinanden op, og som pub-
likum er det rart at se, hvordan de samar-
bejder, og passer på hinanden både til lands 
og til vands.

Farvel til de ”gamle”
Efter sommerferien har vi sagt farvel til de 
ældste sejlere, som er taget på efterskole. 
Flere af dem har dog ikke glemt sejlerlivet, 
men har prioriteret at netop deres efter-
skole har sejlads på programmet. 
De unge drenge har været en del af Viborg 
Sejlklub og derfor også en del af det fæl-
lesskab der har været i mange år. Vi håber 
at de vil kigge forbi ind i mellem, da de er 
savnet.

Bred opbakning
Der har i år været sejlere både til optimister, 
zoomjolle og Fevaer. Vi er bredt dækket ind, 
og det er vigtigt, hvis vi skal holde på de 
sejlere, som er ved at vokse ud af optimist-
jollerne. Derfor var det også fantastisk, da 
bestyrelsen gav ”go” for, at vi kunne leje to 
fevajoller, så vi kan imødekomme de ønsker 
og behov vores unge sejlere har. 
Det har endvidere været med til at give 
de unge mennesker nye udfordringer  på 
vandet, som de i højeste grad har taget til 

Fantastisk 
sæson

Stander
ned

Ofte var vinden så hård, at kun de garvede 
juniorer kom på vandet.

sig. Vi har set sejlere, der har brugt deres 
weekender på at træne og dygtiggøre sig. 
Herligt.
Forældreopbakningen har været god. 
Vi oplever heldigvis, at langt de fleste har 
været med til træningen, hvor de giver en 
hjælpende hånd, hvor der har været brug 
for det. Forældreopbakning er yderst nød-
vendig, hvis sejllads for de unge skal blive 
ved med at være en succes. 
Flere gange har vi trukket på Morten (tidli-
gere træner), som flere gange lige har kørt 
turen fra Århus til Hjarbæk, for at sige hej 
til ungerne og give en hjælpende hånd. 
Han er  sammen med kæresten dukket op, 
når vi har været til stævner. 

Det er opbakning der vil noget, og det har 
alle sat stor pris på.   
Vi håber meget at vi fremadrettet kan til-
byde de unge en seriøs træning og mod på 
at blive nogle gode og dygtige sejlere. Først 
og fremmest er det dog vigtigst, at alle har 
det godt sammen både til vandt og til lands, 
og at det til enhver tid skal være både sjovt, 
udfordrende og hyggeligt at være en del af 
klubben.

Til slut ønsker vi at sige tak til alle de seje 
unge sejlere, som er med til at gøre det 
sjovt at komme i Viborg Sejlklub. 

Kærligst trænerteamet.

Andre gange var vinden stort set 
væk, som her, hvor Hannah og 
Iben venter på et pust.

Som den flotte tradition, det er, blev Viborg 
Sejlklubs stander strøget samme dag, bådene 
kommer på land. I sin tale kom formanden 
bl.a. ind på de aktiviteter, der til næste år skal 
markere klubbens 75 års jubilæum. 
Det fortæller vi mere om i næste nummer.
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Selvom der var en ny kranfører 
bag mobilkranen, gik bådoptag-
ningen 2015 som på skinner i 
det mest fantastiske efterårsvej, 
man kunne ønske sig.

Formanden for havne-plads-udvalget 
Børge List skriver:
Bådoptagning forløb uden uheld, og i per-
fekt vejr begge dage.
Jeg vil i den forbindelse takke for den altid 
positive tilbagemelding jeg får fra stort set 
de samme folk, når der skal stilles kran-
hold, idet det har stor betydning for et godt 
forløb.

Stativer på plads
Ugen før optagningen fik stativerne stillet 
ud på pladsen, igen med stor hjælp fra Per 
Vig og hans traktor, det skal han have stor 
tak for.
Per Ravn var også mødt op med sin truck, 
men nåede ikke at komme i aktion, da der 
var en mindre fejl i starttidspunktet, men 
også tak til ham. 

Tag et foto
Som vi tidligere har udmeldt, vil det være 
en god idé om man bemærker sig, hvordan 
stativet står, da der ikke vil ske de store 
ændringer år for år.
Så er det nemmere at huske til næste år, 
eller hvis man skal have stedfortræder på, 
når de skal håndteres.
Og igen, sørg for at spindler mv. er vel-
smurte, og man har styr på opklodsnings-
materiel. Det gør også det hele nemmere.

Ejerens ansvar
Bådejeren har ansvaret for at materiellet er 
i orden, og her er der igen grund til at frem-
hæve vigtigheden af, at man kan få båden 
sænket helt ned, så den hviler på kølen, 
hvorefter man skruer sidestøtterne op, i det 
omfang, det er muligt.

Vi ses til foråret
Havne-plads-udvalget

Shelters i 
Æblehaven 
Primitive shelters til overnat-
ning – en bålplads og nogle 
stubbe at sidde på.

Det er en af de ideer, bestyrelsen har til at 
udnytte vores nye grund i Æblehaven. 
Tovholder på projektet er Leif Vang Larsen, 
og han fortæller:

Vi har på bestyrelsesmøde drøftet, at det 
kunne være en god ide at indrette Æbleha-
ven med en eller to shelters, en bålplads og 
nogle bænke.

Vi tænker, at det kan indrettes i det hjørne, 
der er nærmest det offentlige toilet.
Vi tror, det vil være til stor fornøjelse for 
ungdoms afdeleingen, der kan være der ef-
ter endt sejlads, eller når der er sejlstævner.

Vi bliver også ofte spurgt af kajakroere eller 
af folk, der vandrer på Hærvejen, om der 
er mulighed for at overnatte ved havnen. 
Endelig får vi henvendelser fra klubber, 
der kommer i robåde og kajak om de måtte 
overnatte hos os.
Vi tror vi kan slå flere fluer med et smæk, 
skabe aktivitet og en beskeden indtægt til 
klubkassen.

Jeg er i gang med at undersøge om vi kan 
få byggetilladelse af kommunen og at søge 
penge til dette projekt hos Dansk Frilufts-
råd, fortæller Leif Vang Larsen.

Mulighed for at tage dueligheds-
bevis både i Viborg og Skive 

Da Viborg Sejlklub og den hidtidige under-
viser, Kristian Melgaard, ikke har kunnet 
blive enige om vilkårene for at fortsætte 
samarbejdet, har parterne besluttet at 
starte hvert sit kursus.

Viborg Sejlklub starter 14. januar et kursus-
forløb, der kører over 14 gange. 

Undervisningen foregår i Viborg Sejlklubs 
lokaler. Undervisningen varetages primært 
af Søren Schou, der tidligere har undervist 
i navigation.

Interesserede kursister kan henvende sig til 
Erling Hansen
ErlingH@svhfvuc.dk

Rykker mod vest
Underviseren gennem de sidste fire år, 
Kristian Melgaard, har etableret Midtjysk 
Sejlerskole, og gennemfører et kursus til 
duelighed med udgangspunkt i Skive Sejl-
klubs lokaler.
Det er Skive Sejlklub, der har ønsket at få et 
duelighedskursus igen i Skive efter flere års 
pause, og samtidig har Virksund Sejlklub 
støttet op om den nye sejlerskole.
Kurset starter 7. januar og løber over 16 
aftener med afsluttende teori-eksamen i 
Skive.
Interesserede kursister kan henvende sig til 
Kristian Melgaard på info@midtsejl.dk
Midtjysk Sejlerskole holder informationsaf-
ten torsdag 26. november i Skive Sejlklubs 
lokaler. 
Den praktiske undervisning foregår i Virk-
sund i Virksund Sejlklubs både i samar-
bejde med Virksund Sejlklub.

Lukning for vandet
Der vil blive lukket for vandet til broer 
og plads omkring 15. november.
Der må selvsagt ikke åbnes igen før 
Havne-pladsudvalget gør det til foråret.

Som på 
skinner

To duelighedskurser

I det dejlige vejr gik optagningen hurtigt og 
bådene lå i kø.

Det har stor betydning, at kranholdet er det 
samme år efter år. 
Det giver rutine og dermed sikkerhed.
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Vi er professionelle
til fi ngerspidserne ...

Vi står altid klar til at hjælpe

Ann til Sporteblad.indd   1 15/08/07   9:21:56

NOVEMBER
07/11-2015 Svømning fra kl. 10 til 11 Søndre skole
12/11-2015 Info om duelighed kl. 19.00 Hjarbæk
14/11-2015 Svømning fra kl. 10 til 11 Søndre skole
21/11-2015 Svømning fra kl. 10 til 11 Søndre skole
28/11-2015 Svømning fra kl. 10 til 11 Søndre skole
DECEMBER  
05/12-2015 Svømning fra kl. 10 til 11 Søndre skole
12/12-2015 Svømning fra kl. 10 til 11 Søndre skole
12/12-2015 Julefrokost kl. 13.00 Hjarbæk
JANUAR  
09/01-2016 Svømning 10.00 - 11.00 Søndre skole
14/01-2016 Duelighedskursus kl. 19.00 Hjarbæk
16/01-2016 Svømning 10.00 - 11.00 Søndre skole
23/01-2016 Svømning 10.00 - 11.00 Søndre skole
30/01-2016 Svømning 10.00 - 11.00 Søndre skole
30/01-2016 Deadline for klubblad nr. 1. 
FEBRUAR  
02/02-2016 Gule Ærter kl. ? Hjarbæk
06/02-2016 Svømning 10.00 - 11.00 Søndre skole
23/02-2016 Generalforsamling kl. 19.30 Hjarbæk
MARTS  
01/03-2016 Bst. møde/Møde med udvalgene kl.? Hjarbæk
05/03-2016 Svømning 10.00 - 11.00 Søndre skole

KALENDER

Viborg Sejlklub starter nyt hold til duelighed for lystsejlere
torsdag den 14. januar 2016 kl. 19.00 i sejlklubbens lokaler.

Duelighedskursus

Denne aften vil der være information, materiale-
bestilling samt indledende undervisning.
Undervisningen foregår i henhold til 
Søfartsstyrelsens retningslinjer.

Bestået kursus giver ret til certifikat.

Tilmelding og yderligere info:
Erling Hansen, erlingh@svhfvuc.dk

Pris:
Teoretiske del: 800,- 
excl. undervisningsmaterialer, 
censorgebyr m.m.

Praktiske del: 500,- 
excl. censorgebyr m.m.
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 Bestyrelsespost Kontaktperson til 

	  

Formand	   Festudvalg	  og	  Bøjeudvalg	  

Peter	  Blach	  
Hjarbækvej	  6,	  Hjarbæk,	  	  
8831	  Løgstrup	  

Tlf.	  6128	  2075	  
formand@viborgsejlklub.dk	  

	  

Næstformand	   Kapsejladsudvalg	  

Erling	  Hansen	  
Nørresiden	  9B,	  Hjarbæk	  
8831	  	  Løgstrup	  

Mob.	  	  2177	  5901	  
naestformand@viborgsejlklub.dk	  

	  

Kasserer	   	  

Jørgen	  Kærsgaard	  
Mosevænget	  19	  
8800	  	  Viborg	  

Mob. 3095 5041 
kasserer@viborgsejlklub.dk	  

	  

Sekretær	   Bladudvalg	  

Else	  Mørk	  
Kølsenvej	  48d	  
8831	  Løgstrup	  
	  

Mob.	  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	  eller	  
leifvang17@gmail.com	  

	  

Bestyrelsesmedlem	   Klubhusudvalg	  

Frank	  Rømer	  Madsen	  
Bavnevej	  10,	  Hjarbæk	  
8831	  	  Løgstrup	  

Tlf.	  	  	  	  8664	  2235	  
f.romer@live.dk	  

	  

Leder	  af	  juniorafdelingen	  	   	  

Jesper	  Bak	  
Hjarbækvej	  33,	  Hjarbæk	  
8831	  Løgstrup	  

Tlf.	  	  
JBA@energinet.dk	  
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Havne/Pladsudvalget	   	  

Børge	  List	  (formand)	  
(Udlån	  af	  bundslibemaskine)	  
	  

Mob.	  2339	  2506	  
bmblist@gmail.com	  

Lars	  Blach	  
	  

Mob.	  4025	  6184	  
LBlack@vetus.com	  

Niels	  Brohm	   Mob.	  2496	  8285	  
turbo.brohm@gmail.com	  

Kapsejladsudvalg	   	  

Kristian	  Melgaard	  (formand)	  
Kontaktperson	  til	  Limfjordskredsen	  

Tlf.	  3511	  4243	  
krenmel@gmail.com	  

Jan	  Justesen	   Mob.	  4084	  3564	  
justesenjan@hotmail.com	  

Henrik	  Zacho	   Mob.	  4076	  5154	  
henrik@zacho.net	  

Bøjeudvalg	   	  

Carl	  V.	  Jensen	  (formand)	   Mob.	  2142	  7363	  
carlogannamarie@gmail.com	  

Festudvalg	   	  

Elly	  Thomassen	  (koordinator)	   Mob.	  2344	  2750	  
ellyarne@gmail.com	  

Klubhus	  	   	  

Oluf	  Nørgaard	  (udlejning	  og	  reservation)	   tlf.	  8664	  2481	  
on@onradio.dk	  

Jørgen	  Kofoed	  (salg	  af	  klubnøgler)	   Tlf.	  8664	  2151	  
lillevif@hotmail.com	  

Juniorafdelingen	  	  
	  

Torben	  K.	  Laier	   Mob.	  2463	  7653	  
TKLA@skivekommune.dk	  

2,4mR-‐udvalg	   	  

Jan	  Fig	  (formand)	   Mob.	  4017	  1582	  
fig@webspeed.dk	  

Hjemmeside	   	  

Ejler	  Rechnagel	   Mob.	  2225	  9573	  
e.rechnagel@youmail.dk	  

Klubblad	   	  

Kristian	  Melgaard	  (redaktør)	   Tlf.	  3511	  4243	  
krenmel@gmail.com	  

Henrik	  Zacho	  (layout)	   Mob.	  4076	  5154	  
henrik@zacho.net	  

	  

Snedker & Tømrer Forretningen

Ole Levring
Kølsenvej 46
8831 Løgstrup

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

Det er sjovere at sejle
når man har lært det !

Tag dit kursus på Midtjysk Sejlerksole
Læs mere på www.midtsejl.dk



20

24

Spurvevej 17 • 8800 Viborg

Tlf. 86 62 22 55
email@borngrafisktryk.dk


