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Undertegnede er blevet udnævnt til 
og har ydmygt har modtaget hvervet 
som, ansvarshavende redaktør på 
nærværende tidskrift på den seneste 
generalforsamling i Viborg Sejlklub, 
se referatet på hjemmesiden.

Jeg er, foruden fritidshavkajakroer 
og -ejer med tidligere base ved Nør-
reåen i Tapdrup øst for Viborg, efter 
at have taget duelighedsbevis gennem 
Viborg Sejlklub, relativt nybagt båd-
ejer siden juli 2015, hvor jeg erhver-
vede mig sejlbåden Dykanden, Gjøl 
på Jegindø. Under lettere dramatiske 
omstændigheder sejlede jeg omtalte 
fartøj til Hjarbæk med en mindre 
grundstødning, et delvist tab af en 
lånt 10 hestes påhængsmotor (hel-
digvis tøjret med 1,5 m reb) samt et 
rigeligt voldsomt anløb af færgekajen 
i Fursund undervejs. Ingen personer 

eller dyr kom til skade, og ud over lidt 
materielle skrammer og bortkom-
sten af min håndholdte Garmin GPS, 
der ironisk nok blev klemt af mellem 
båden og et af de lastvognsdæk, der er 
hængt op på færgekajen som fendere, 
og som jeg desværre missede i første 
omgang, var sejladsen en succes. 
Dykanden har siden med en minimal 
besætning deltaget i et par kapsejlad-
ser og klubmesterskabet i Hjarbæk. 
Den langsigtede plan er evt. at få en 
fast bådplads, og afgjort at lære mig 
mere praktisk sømandskab inden 
jeg foretager større investeringer i 
søgående fartøjer. Nok om mig.

Hvis der er skriftligt materiale af 
nogen art som skal i sejlklubbens 
klubblad er det undertegnede det skal 
sendes til i elektronisk form (e-post: 
michaell@ugesen.dk), og send venligst 
billeder som separate filer, tak. Dvs. 
som enten .png- eller .jpg- filer, da 
disse sendes tabsfrit kan vedhæftes en 
e-mail. Andre formater eller rediger-
ingsmæssige fremgangsmåder kan fra 
redaktionens side udløse en såkaldt 
’shitstorm’, et metaforisk vejrfænomen 
der, Gud ske lak og tov, ikke har en 
bogstavelig pendant i det maritime 
fællesskab, vi deler. God vind!

Redaktørens leder

Af 

Michael Damgård 

Laugesen

Deadline for 
næste blad er 
1. september 2016

Koden til klubbens 
trådløse internet: 
TDC-Havn
V.Sejlklub

Dette blad udgives af Viborg Sejlklub.

Administrativ adresse: 
v/Kasserer Jørgen Kærsgaard
Mosevænget 19
8800 Viborg

www.viborgsejlklub.dk

Klubhus adresse:
Strandvejen 11
Hjarbæk
8831 Løgstrup
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Søsætningen forventes at starte ca. kl. 
7.30. Vi vil som sidste år starte med de 
yderste pladser, rækkerne 5-4-3-2-1 og 
slutte af med rækkerne ved toiletbyg-
ningen.

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 for-
ventes at alle hjælper til.

Vi vil allerede nu opfordre til at man 
gennemgår sit stativ og opklodsning 
samt bådens placering i stativet,  
da det vil gøre det nemmere ved 
optagningen.

Da det er blevet besluttet, at vi 
ikke vil have både stående spredt på 
pladsen hen over sommeren, skal man 
møde op med henblik på flytning. 
Betaling herfor er normal takst.

Dette gælder naturligvis ikke, hvis 
det kun er en kortere periode, det 
drejer sig om, ret derfor henvendelse 
til Havne-/ Pladsudvalget for nærmere 
aftale.

Husk: Standerhejsning kl. 12.00.

Da der er flere små opgaver i klubben, 
der trænger til at blive gjort, har vi 
besluttet at indføre en arbejdsaften
fra kl. 18.30 i forbindelse med at 
stativerne sættes på plads. Vi skal 
bl.a. have efterset broerne, dels med 
afrensning samt islåning af søm, der 
er kravlet op. Der kan også være tale 
om et bræt, der evt. skal skiftes.

Stakittet over mod Æblehaven skal 
vi også have brudt ned og bortkørt. 
Hvis der eventuelt er en, der kan bruge 
det, er vedkommende velkommen til 
at nedbryde og fjerne det. 

Der kan være flere små opgaver, 
og da klubben ikke har særlig meget 
værktøj, må man meget gerne med-
bringe det. Det vil nok mest være 
værktøj til nedbrydning af stakittet, og 
reparation af broerne.

Søsætning
23. april

Stativer 
på plads og 
arbejdsaften
26. april

INVITATIoN TIL

Jubilæums
reception 
St. Bededag 22. april
I anledning af Viborg Sejlklubs 

75 års jubilæum inviteres 
alle medlemmer og venner af klubben

til festlig reception i klubhuset 
fredag den 22. april 2016 kl. 14-17.

1941 · 75ÅR · 2016

Nyt fra Havne-/Pladsudvalget
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Kapsejlads
opstart
Kapsejladserne starter i år den 11. maj 
med skippermøde kl. 18.15 ved læplad-
sen på broen (sædvanligt sted).

For at kunne tilrettelægge sejlad-
serne på bedste måde vil vi gerne have 
en tilkendegivelse om at man ønsker 
at deltage i 2016 senest den 31. april 
(gerne på email).

Har du gode forslag til afviklingen af 
sejladserne eller ønsker du at deltage i 
det praktiske arbejde, hører vi gerne 
fra dig.

Med venlig hilsen
Jørgen og Jan
 jebuus@hotmail.com

 justesenjan@hotmail.com

Jubilæumsskrift 
Vores lokale forfatterteam, bestående 
af Ejler Rechnagel, Jørgen Buus og 
Walther Thomsen, har brugt de 
lange vinteraftener på at grave ned 
i arkiverne efter materiale til Viborg 
Sejlklubs 75 års jubilæumsskrift.

Nogle kan ikke vente med at læse 
det – og til alle andre: GLÆD JER til at 
læse om Viborg Sejlklub gennem 75 år.
 Ole Moeslund

Til eftertiden
Under arbejdet med Jubilæumsskriftet 
var jeg i kontakt med lokalhistorisk 
arkiv i Viborg. Jeg ville høre om de lå 
inde med billeder eller andet materi-
ale fra den periode under krigen, hvor 
klubben holdt til i Nørresø. De havde 
ikke noget, og det var ærgerligt.
Jeg tænker på dem, der skal til at 
skrive skriftet til 100 års jubilæet, 
hvad har de af materialer?

Min opfordring til alle, som ligger 
inde med billeder, film og skriftligt 
materiale, er at man får tingene af-
leveret til lokalhistorisk arkiv. Måske 
synes man, at det ikke rigtig er noget, 
men aflever det nu alligevel med så 
fyldige oplysninger som muligt. Lad 
arkivet afgøre om det skal gemmes – 
de har erfaringen. Jørgen Buus

Nyt fra Markedsføringsudvalget

Nyt fra Kapsejladsudvalget

Arrangører:

Grill-selv kl. 18.00
Vi slutter dagen med grill-selv.

Medbring selv dit kød til grillen og tilbehør.

Program
Boderne åbner kl. 12.30.

Irsk folkemusik fra kl. 14.00.

Forskellige konkurrencer i løbet af dagen.

Hvem vil hjælpe?
• med en kage til kaffen i boden

• med indpakkede præmier til fiskedam

• med oprydning

BODERNE VIL VÆRE
ÅBNE HELE DAGEN:

Det muntre køkken 
Fiskedam  · Søm islåning

Salg af øl, vand og grillpølser

Forskellige konkurrencer
Irsk folkemusik

Arrangører:

Grill-selv kl. 18.00
Vi slutter dagen med grill-selv.

Medbring selv dit kød til grillen og tilbehør.

Program
Boderne åbner kl. 12.30.

Irsk folkemusik fra kl. 14.00.

Forskellige konkurrencer i løbet af dagen.

Hvem vil hjælpe?
• med en kage til kaffen i boden

• med indpakkede præmier til fiskedam

• med oprydning

BODERNE VIL VÆRE
ÅBNE HELE DAGEN:

Det muntre køkken 
Fiskedam  · Søm islåning

Salg af øl, vand og grillpølser

Forskellige konkurrencer
Irsk folkemusik
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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!

opstartsdato for juniorsejlads bliver i 
starten af maj, den endelige dato bliver 
offentliggjort på sejlklubbens hjemme-
side og Facebook.

 Vi ser frem til en god sæson, 
forhåbentlig med lidt bedre sejlvejr 
end sommeren 2015 kunne diske op 
med.

Er du ny sejler og har lyst til at prøve 
kræfter med det våde element, så kon-
takt Jesper Bak på 86 64 22 23. Eneste 
krav er, at du er min. 8 år, kan svømme 
200 m og har lyst til at prøve at sejle. 
Resten finder vi ud af i fællesskab.

                            Hilsen 
  Torben og Jesper

2.4 mR bådene ved Søndersø sejler 
hver torsdag fra kl. 18.00 til det bliver 
mørkt. Vi rigger bådene til den 7. april, 
og sejler, når vejrer er til det. 
Alle medlemmer m.m. er velkommen, 
også uøvede kan komme ud og sejle.

Du finder os neden for centeret for 
rygmarvsskadede. Det letteste er at 
parkere ved Golf Hotellet, og så gå 
langs den vestlige bred, til du kommer 
til et lille sort hus med både uden for, 
der holder vi til.

Nyt fra Juniorafdelingen

Nyt fra 2,4 mR-udvalget

Ny sæson i Søndersø

Fotos er fra da vi deltog i stævnet i Sunds 2015.

Lånefoto



10 11

Æblehaven
Som orienteret om på generalforsam-
lingen i år er der lavet en plan for 
Æblehaven. Ca. 2/3 af den nederste del 
af pladsen skal laves til p-plads, og den 
øverste del skal være belagt med græs 
og beregnet til rekreativ område. På 
sigt skal være to shelters på græsset 
med borde/bænkesæt og måske også 
bålplads. Der er lavet plan for opsæt-
ning af el-stik og vand på p-plads 
delen. Arbejdet påbegyndes tirsdag 
den 26. April, hvor stakit og andet af-
fald skal fjernes. Som Børge har gjort 
opmærksom på, må klubbens medlem-
mer gerne få stakittet for at afhente 
det på pladsen. Resten af stakittet vil 
blive kørt til Revas på trailere af klub-
bens medlemmer. Der er allerede 3 til 
4 medlemmer, som har tilbudt deres 
assistance, og vi hører gerne såfremt 
der er andre, som har tid og lyst.

De gamle telefonpæle skal genbruges 
som skel mellem græs og p-plads. 
Pælene vil midlertidig blive flyttet ud 
på den øvrige del af havnepladsen i 
byggeperioden.

De bådejere, som har deres båd 
stående på pladsen foran Æblehaven 
og ud til havnen skal senest den 26. 
april have fjernet alt, som ikke må 
ende hos Revas, idet arbejdet kræver at 
pladsen er fri til entreprenørarbejdet og 
optimisterne. optimisterne får plads 
nærmest havnen i byggeperiode.

Vi håber på jeres forståelse for de æn-
dringer, som byggeperioden medfører.
 Bestyrelsen

15. -30. april: Kl. 10-16

Hele maj: Kl. 09-19 
Man kan bestille forlænget åbningstid 
til kl. 20.00 ved opkald inden kl. 18.00

Juni-juli og august: Kl. 09-21
September: Kl. 10-18 

Fredage-søndage i september kan der 
bestilles forlænget åbningstid til kl. 
20.00 ved opkald inden kl. 17.00

1. oktober-23. oktober: Kl. 10-16
Fredage-søndage i oktober kan der 
bestilles forlænget åbningstid til 
kl. 18.00 ved opkald inden kl. 15.00

24. oktober: Slusen er lukket.

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

Slusen kan kaldes over VHF- 
på kanal 12 og 16 i åbningstiden.

Virksundslusens åbningstider i 2016:

Forårs- og 
   jubilæumsfest

Lørdag den 30. april kl. 18.00

Den gode mad leveres af Hjarbæk Kro, som 
anretter en skøn buffet til 200,- pr. kuvert. 
Drikkevarer er gratis denne aften.

Tilmelding senest 20/4 til Peter Blach 
på mail: formand@viborgsejlklub.dk

Vel mødt!

Viborg Sejlklub inviterer alle medlemmer til

Rambukken er repareret
Tak til Aage Foldbjerg og Jørgen Kofoed, 
som har givet rambukken en kærlig og 
hårdt tiltrængt overhaling. Nu kan den 
forhåbentlig holde i et godt stykke tid 
igen. Bestyrelsen
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APRIL 
7. april Møde i klubhuset ved søen kl.18.

Aftale om vedligehold af bro anlæg og evt. 
ændring af sejladsaften.

Søndersø

7. april Klargøring af både Søndersø

21. april Klargøring af broanlæg Søndersø

21. april Duelighedskursus Hjarbæk

22. april 75 års jubilæums reception Hjarbæk

23. april Søsætning kl. 07.30 Hjarbæk

26. april Stativoprydning kl. 18.30 Hjarbæk

28. april Søsætning af twin og motorbåd Søndersø

30. april Jubilæumsfest for medlemmer Hjarbæk

MAJ
11. maj 2016 Kapsejlads første start kl. 18.45 Hjarbæk 

JUNI
18. juni 2016 Havnefest Hjarbæk

22. juni 2016 Sidste kapsejlads før ferien, start kl. 18.45 Hjarbæk

23. juni 2016 Skt. Hans aften Hjarbæk

JULI 
27. juli 2016 Første kapsejlads efter ferien kl. 18.45 Hjarbæk 

AUGUST 

19-21. august Sjægte VM Hjarbæk 

SEPTEMBER
1. sep. Deadline for næste blad 

3-4. sep. Fællestur Hjarbæk

24. sep. Klubmesterskaber i kapsejlads Hjarbæk

OBS. Faste begivenheder som Duelighedsundervisning, svømmetider, 

kapsejladser og juniorsejladser fremgår af kalenderen på hjemmesiden.

Opstart for juniorer er skrivende stund endnu ikke skemalagt.

Kalenderen Nye flydebøjer

For første gang i historien er de faste 
farvandsafmærkninger i fjorden på 
pæle afløst af moderne flydebøjer af 
plast.

Det er Viborg kommune, der har 
betalt for de nye bøjer, og dermed er et 
stort ønske hos skiftende bøje-udlæg-
gere blevet hørt. 

Det har et tungt og ofte farligt ar-
bejde at sætte pælene med de grønne 
og røde koste på, og det er ofte set, at 
strøm og vind har fjernet mærkerne.

Dertil kommer at den gammeldags 
metode kræver absolut stille vejr, og det 
har forsinket udsætningen i nogle år.

Det sker ikke nu. 

De nye flydebøjer er forankret med 
en P-ring i fjordens dynd, og flytter sig 
ikke bare for bollemælk. 

P-ringen er forsynet med en seks-
syv meter lang kæde, og selve bøjen 
har dels en opdriftsbeholder og en 
kontravægt på 35 kilo, der sikrer, at 
bøjen står nogenlunde lodret.

Når Ørnen er ude på positionen, vipper 
man bare hele dyngen overbord, og det 
kan gøres uden risiko for mandskabet 
– næsten da.

For som man kan se på billedet, 
kan man komme til skade. Kæden til 
en af bøjerne havde sat sig fast, og da 
Skipper Thomas ville rykke den løs, 
vippede bøjen bagover og ramte ham i 
panden. Heldigvis ser bandagen mere 
alvorlig ud end selve skaden.

Bøjerne er forsynet med reflekser 
i hhv. grøn og rød, og dermed langt 
nemmere at se i snusket vejr. 

Efter søkortet
De nye bøjer er lagt ud ved hjælp 
af GPS og ligger som de skal i følge 
søkortet. 

Tidligere har skiftende bøjeudlæg-
gere sat pælene efter landemærker og 
sådan, så man tog hensyn til bundfor-
holdene og en startlinje til kapsejlads.

Ørnen har valgt at lægge dem helt 
som de står i søkortet, idet mærkerne 
jo især er til gavn for ikke-lokalkendte, 
der anvender deres GPS til at besøge 
vor dejlige fjord. og de må kunne 
regne med at bøjerne står der, hvor 
søkortet siger de skal stå.

Af Kristian Melgaard
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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

Duelighedskursus

Gi’r du en hånd med?
Har du mod og mandshjerte til at 
melde dig på som tovholder på et 
af klubbens arrangementer eller 
fester, så skriv dig på opslaget i 
klubhuset. 

Der mangler bl.a. hjælp til søsæt-
ningen, fællesturen og julefrokos-
ten. Vi skulle jo nødig aflyse et 
arrangement eller en fest – og som
festarrangør spiser du jo gratis med.

Så er vi halvvejs igennem den teoreti-
ske del i årets duelighedskursus. 

I modsætning til tidligere års frem-
gangsmåde har vi i år valgt at have 
syv undervisere og en til at koordinere 
forløbet. De syv undervisere er Kurt 
Herløv, Jesper Bak, Søren Schou, 
Kenneth Mortensen, Tina Rømer, 
Frank Rømer og Jørgen Christiansen.

Der blev lavet en detaljeret plan, 
for hvem der underviser i hvad og 
hvornår, så vi er sikre på at alt pensum 
bliver gennemgået og repeteret, inden 
der er eksamen i maj. I alt 14 aftener 
med 3 timers undervisning pr. gang.

Når den teoretiske del er overstået 
er der mulighed for som tidligere år at 
tage den praktiske del af duelighed-
skurset i Virksund Sejlklub.

Der er ialt tilmeldt 9 kursister til 
vores undervisning efter lidt frafald. 
Vi havde på forhånd besluttet, at en 
holdstørrelse på 10-12 kursister ville 
være optimal. 

Hvis nogen overvejer at tage due-
lighedskursus til næste vinter kan der 
allerede nu ske henvendelse/tilmeld-
ing til koordinator Erling Hansen på tlf. 
21775901 eller mail erlingh@svhfvuc.dk.

 Erling Hansen, 

 næstformand og kursuskoordinator

Erling fra Virksund informerer om den praktiske del

Søren underviser i søkorts- og navigationsdelen …

… sammen med Kenneth fra Virksund
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1. Erling valgtes til sekretær på 
generalforsamlingen.

2. Der diskuteredes Elses udtræden af 
bestyrelsen. Bestyrelsen tog hendes 
udtræden til efterretning. Det efterføl-
gende brev i klubbens blad gjorde Peter 
ked af det; det var ikke Peters mening 
at et internt svar på mail skulle bruges 
på denne måde. Derudover burde der, 
hvis man skal følge god journalistisk, 
have været begge parters synspunkter.

Det er den samlede bestyrelses mening,
at det er bestyrelsen, der i en hver 
henseende står for administrationen 
af klubbens økonomi.

3. Vi er enige om et antal på ca. 300 
jubilæumsskrifter.

4. Årets uddeling af årskruset skal gå 
til Walther, Jørgen og Ejler for deres 
arbejde med jubilæumsskriftet.

5. Vi ønsker at udnævne xxxxxx ;-)

6. Der er et forslag om at oprette en 
redaktion på den måde at Ejler er ans-
varshavende redaktør og der er nogle 
der skriver om forskellige emner, det 
kunne være havnen, fester, klubhuset,
kapsejladser, andre klubber, nyheder- 
nyt udstyr mm.

Bestyrelsen synes godt om forslaget og 
vil forsøge at sætte det i gang.

7. Kurt Herløv har lovet at være 
ordstyrer til generalforsamlingen. 
Bestyrelsen takker ydmygt.

8. Der er forespørgsel om hvorvidt 
afdøde Helge overgårds børn, der 
ønsker at sejle videre i båden, kan 
overtage pladsen. Bestyrelsen ser vel-
villigt herpå, da dette er lidt i retning 
af overtagelse af samboende. Vi ønsker 
at fremme mere ungdom i klubben, 
men desværre er reglerne anderledes. 
Vi vil opfordre til at tilmelde sig ven-
telisten.

Bestyrelsen vil til næste general-
forsamling lave forslag om regler for 
området.

9. Vi vil også i år lave havnefest i 
samarbejde med Hjarbæk Borgerforen-
ing. Det er bestyrelsens overbevisning 
at aktiviteten er til gavn for klubben og 
klubbens medlemmer.

10. Politiet rykker for at signalpistolen 
skal have et serienummer indgraveret. 
Peter eller Jørgen tager pistolen med til 
bøssemager snarest for indhugning af 
serienummer.
 Frank Rømer

1. Bestyrelsen konstitueredes.
(Peter og Jørgen er valgt direkte på 
generalforsamlingen til formand og 
kasserer.)
Peter: Formand og kontakt til fest-
udvalget, bøje udvalget og kapsejlads 
udvalget.
Jørgen: Kasserer.
Erling: Næstformand, Duelighed.
Frank: Sekretær og kontakt til klubhus 
udvalget og bladudvalget sammen 
med ole.
Leif: Kontakt til Havne-/pladsudvalget 
og 2,4 mR udvalget.
Ole: Kontakt til bladudvalget sammen 
med Frank.

Markedsføringsudvalget består af 
Jørgen, Leif, Lars og ole. Kontakt til 
udvalget varetages af Jørgen.

2. Bladudvalget: Tina har indvilget i at 
layoute bladet.

ole og Frank sørger for at indsamle 
indlæg fra alle udvalg til hvert blad.

Det er ligeledes bestyrelsens kontakt-
personer til udvalgene, der sørger for
indlæg fra udvalgene.

3. Jubilæumsfesten: Vi skal bruge et 
stort telt til alle gæsterne den 22. april. 
Vi skal derfor have undersøgt mulig-

heder for telt til tirsdag 8. marts.
Der skal udsendes jubilæumsskrift 
til alle medlemmer, til klubbens 
forbindelser og sponsorer; derudover 
skal der uddeles en del til receptions-
festen. Vi vil også gerne beholde nogle 
til fremtiden. Vi skal have trykt 300-
400 eksemplarer.

Der skal sendes invitationer til rele-
vante myndigheder, sponsorer, nabo-
klubber, naboer og medlemmer.

Markedsføringsudvalget laver presse-
meddelelse til aviser, radio og TV.

4. Erling renskriver vedtægterne med 
de nye vedtægtsændringer fra gene-
ralforsamlingen. Ligeledes sørger han 
for opdatering af takstbladet.

5. Leif her ansøgt om penge til shelters 
fra friluftrådet og tilladelse ved kom-
munen. 

Vi vil lave en arbejdsdag, hvor stakit 
nedtages og køres til lossepladsen 
og hvor andre oprydningsopgaver på 
pladsen kan laves.

6. Per og Kristian, naboerne til æble-
haven vil gerne beskære piletræet.
Dette godkender bestyrelsen.
 Fortsættes 

➞

Referat bestyrelsesmøde 
16. februar 2016

Referat bestyrelsesmøde 
1. marts 2016

Tilstede: Peter, Erling, Jørgen og Frank Tilstede: Peter, Erling, Jørgen, Leif, Ole og Frank
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Snedker & Tømrer Forretningen

Ole Levring
Kølsenvej 46
8831 Løgstrup

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

7. Der skal være bedre orientering til 
gæstesejlere og forhold ved havnen 
og de omkringliggende muligheder 
for indkøb turisme mm.

Markedsføringsudvalget skal lave 
annonce i tursejlerblade og reklame- 
pjercer til at lægge i andre havne. 
I pjecerne skal der fortælles om mu-
ligheder i havnen, sejlads gennem 
slusen og gennem fjorden.

8. Næste bestyrelsesmøde er 29. 
marts 2016.
 Frank Rømer

Referat fra general-
forsamling, opdaterede 
vedtægter og takstblad 
for 2016 kan findes på 
hjemmesiden.

Bemærk; Kristian Melgaard 
er længere er medlem af 
kapsejlads-udvalget, selv om 
det fremgår af referatet.

www.viborgsejlklub.dk

Skt. Hans
Torsdag den 23. juni kl. 18.30 serverer vi 

helstegt gris med tilbehør til 60,- kr. pr. kuvert. 
Båltale kl. 20.00, hvorefter bålet tændes. 

Båldelen arrangeres i samarbejde med Hjarbæk Borgerforening

Brænde til bålet
Viborg Sejlklub har lavet en 
aftale med bestyrelsen i 
Hjarbæk Borgerforening om 
at bygge Skt. Hans bålet op i 
fællesskab og i god tid. 
Har du egnet grenaffald, skal 
du aftale det med bestyrelsen, 
inden det må lægges på bålet.
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For at erhverve bådplads ved en af 
sejlklubbens broer kræves der fuldt 
medlemskab af Viborg Sejlklub.

Medlemskontingent, pladsleje og indskud 
fastsættes på den ordinære general-
forsamling. Kontingent og pladsleje 
opkræves halvårsvis forud (1. april 
og 1. december). For fartøjsejere skal 
forfaldne restancer være betalt inden 
søsætningen.

Viborg Sejlklubs Havne-/Pladsudvalg 
fører en offentlig tilgængelig ven-
teliste. Medlemmer, der ønsker at 
stå på klubbens venteliste betaler et 
årligt gebyr herfor. Havne-/Pladsud-
valget er endvidere ansvarlig for, at 
havneplanen for sejlklubbens havne-
del løbende opdateres og er offentlig 
tilgængelig.

Henvendelse vedrørende bådplads, 
venteliste og lignende henvises til 
Havne-/Pladsudvalget.

Ved salg af båd kan bådpladsen ikke 
overdrages køberen. Fartøjsejeren 
bevarer sin ret til at få anvist plads, så-
fremt han anskaffer båd senest næst-
følgende (denne-, følgende- og næstføl-
gende-) sæsons første maj og har erlagt 
fuld pladsleje. Havne-/Pladsudvalget 

disponerer over pladsen som låne-
plads i den mellemliggende periode.

Hvis der opstår tvivl om pladsejeren 
nu også er ejer af det pågældende 
fartøj, kan bestyrelsen forlange, at 
pladsejeren dokumenterer sit ejerskab 
til det pågældende fartøj ved at frem-
vise gyldig ansvarsforsikring lydende 
på pladslejerens navn.

En fartøjsejer med fast- eller låneplads, 
der af en eller anden grund ikke får sin 
båd i vandet ved søsætningen/tænker 
på at sælge, er forpligtet til at orientere 
Havne-/Pladsudvalget herom, så ud-
valget straks kan disponere over plad-
sen. Hvis båden ikke er søsat inden 
den 15. maj, disponerer Havne-/Plads-
udvalget over pladsen som låneplads. 
Fartøjsejeren skal herefter mindst 14 
dage forud for søsætning give Havne-/
Pladsudvalget besked herom.

Retningslinier for tildeling 
af bådplads i Sejlklubbens 
havnedel i Hjarbæk

Brug af 
klubbens 
bundslibere
Jeg gør opmærksom på, at man 
selv skal holde tal på forbrug af 
slibeskiver, og sørge for afregning 
til undertegnede.

Pris for slibeskiver:
Netskiver: 20 kr. pr. stk
Almindelige: 10 kr. pr. stk.
Skrabejern er inkl.
Det koster min. 20 kr. at låne 
maskinerne.
 Børge List

 Formand Havne-/ Pladsudvalg

Søtoilet og 
holdingtank
Har din båd toilet om bord, så er der 
nogle krav og regler du som sejler skal 
leve op til. På www.sejlsport.dk kan 
du læse om de gældende regler for 
udledning af toiletaffald i danske og 
udenlandske farvande.

Sammenslutningen af lande omkring 
Østersøen, Helcom, vedtog i 2002 en 
anbefaling til håndtering af toiletaf-
fald fra fritidsbåde. Anbefalingen er i 
dag implementeret i de fleste lande.

BEMÆRK: Fra april 2015 er det forbudt 
for alle både at udlede toiletaffald i 
svenske farvande. Det betyder, at har 
du en fast toiletinstallation i båden, 
skal toiletaffaldet opsamles og afle-
veres i land. Reglen gælder både for 
svenske og udenlandske både.

Læs mere om de svenske regler på 
transportstyrelsen.se/toa
 Erling Hansen, 

 næstformand

Nu skal bådene snart tilbage i deres rette element.

Efterlysning
Står din gamle, aflagte cykel 
stadig ude bagerst i skuret, så 
overvej at give den til Viborg 
Sejlklub. Vi godt kunne bruge 
nogle flere funktionsdygtige 
havnecykler. 
Alle størrelser 
og modeller 
er velkomne.

Salg af klubstandere
Klubbens alm. standerflag og 
den lille reversnål kan købes ved 
henvendelse til Børge List.
Begge kan erhverves for 
50,-/stk.

Tøj med klublogo
Ønsker du at købe T-shirt, polo-
shirt, kasket, fleece eller andet 
med Sejlklubbens logo broderet 
på, så kontakt Jørgen Skrøder. 
Han vil samle bestillingerne og 
igangsætte, når der er nok. 
Kontakt Jørgen på tlf. 29 46 36 42, 
skroeder@youmail.dk eller hold 
øje med opslag i klubhuset snarest.

Fra Havne-/Pladsudvalget
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Kontakt til bestyrelsen
Formand Fest-, Bøje- og Kapsejladsdvalgene

Peter Blach
Hjarbækvej 6, Hjarbæk
8831 Løgstrup

Tlf. 61 28 20 75
formand@viborgsejlklub.dk

Næstformand Duelighedskursus

Erling Hansen
Nørresiden 9B, Hjarbæk
8831 Løgstrup

Mobil 21 77 59 01
naestformand@viborgsejlklub.dk

Kasserer Markedsføringsudvalg

Jørgen Kærsgaard
Mosevænget 19
8800 Viborg

Mobil 20 42 42 95
kasserer@viborgsejlklub.dk

Sekretær Bladudvalg og Klubhusudvalg

Frank Rømer
Bavnevej 10, Hjarbæk
8831 Løgstrup

Tlf. 86 64 22 35
sekretaer@viborgsejlklub.dk

Bestyrelsesmedlem Havne-/pladsudvalg og 2,4mR

Leif Vang
Stenbjergkvarteret 17
7400 Herning

Mobil 21 44 71 42
leif-vang@jubii.dk

Bestyrelsesmedlem

Ole Moeslund
Egedal 6, Hald Ege
8800 Viborg

Mobil 20 32 86 33
olemoeslund@gmail.com

Leder af Juniorafdeling

Jesper Bak
Hjarbækvej 33, Hjarbæk
8831 Løgstrup

Tlf. 86 64 22 23
jba@energinet.dk

Kontakt til udvalgene
Havne-/Pladsudvalg

Børge List (formand)
(Udlån af bundslibemaskine)

Mobil 23 39 25 06
bmblist@gmail.com

Lars Blach Tlf. 40 25 61 84
flblack@vetus.com

Kapsejladsudvalg

Jørgen Buus Tlf. 86 63 85 14
jebuus@hotmail.com

Bøjeudvalg

Carl V. Jensen (formand) Mobil 21 42 73 63
carlogannamarie@gmail.com

Aage Foldbjerg Mobil 40 72 92 44

Festudvalg

Elly Thomassen (koordinator) Mobil 23 44 27 50 
ellyarne@gmail.com

Klubhus

Oluf Nørgaard (udlejning og reservation) Tlf. 86 64 24 81 
on@onradio.dk

Jørgen Kofoed (salg af klubhusnøgler) Tlf. 86 64 21 51
lillevif@hotmail.com

Juniorafdeling

Jesper Bak Tlf. 86 64 22 23
jba@energinet.dk

2,4 mR-udvalg

Jan Fig (formand) Mobil 40 17 15 82
fig@webspeed.dk

Hjemmeside www.viborgsejlklub.dk

Ejler Rechnagel Mobil 22 25 95 73
e.rechnagel@youmail.dk

Klubblad

Michael Laugesen (ansv. redaktør) Mobil 27 14 72 28
michaell@ugesen.dk

Tina Rømer (layout) tina@timedesign.dk
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Spurvevej 17 • 8800 Viborg

Tlf. 86 62 22 55
email@borngrafisktryk.dk


