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Redaktørens leder

Af Michael Damgård Laugesen

Så kom september-udgaven af klubbladet omsider fra land.
Redaktionen har atter været presset af forskellige tekniske og
logistiske udfordringer. Bedre sent end aldrig. Det har været en skøn
sæson og den er ikke slut endnu. Men det bærer mod enden med
raske fjed. Undertegnede har, efter en langsom start med mange
mindre renoverings projekter først på sæsonen, og her sidst på sæsonen været
til søs under så fjerne himmelstrøg som Skive Fjord, samt fejret små triumfer
i indtil flere af sejlklubbens kapsejladser. I flæng kan nævnes sæsonens første
gennemførte kapsejlads uden missede bøjer eller grundstødninger, samt et par
succesfulde vendinger, og indtil flere rettidige starter bla. i årets kapsejladsklubmesterskab. Det til side er det jo fejlene man lærer af, og dem har der
heldigvis også været et par stykker af hist og pist. Ingen nævnt, ingen glemt.

Formanden fortæller...
At nu er kranen bestilt, så vi kan få vores både på land. De første
master er afmonteret. Ja det er ved at være efterår. Når vi nu
lægger vore master på plads er det en god ide at læse på side 5.
således at vi ikke får unødvendige skader på masterne.
Vi har haft mange store udgifter i år: Jubilæum, jubilæums skrift,
færdiggørelse af Æblehaven, for at nævne nogle af de største. Det
betyder at vi ikke sætter noget i gang uden at det er meget vigtigt.
Nogle af de ting vi kan gøre, for at bruge færre penge er at sende vort klubblad ud elektronisk via mail. Det kan du læse mere om på side 21 her i
bladet.
Den 23 oktober har vi en arbejdsdag i sejlklubben. Du kan læse på side 9,
hvad vi skal have lavet.
Har du tid så mød op og få en hyggelig formiddag sammen med dine sejler
kammerater. Jeg vil gerne vide om du kommer, så laver jeg kaffe og køber et
rundstykke til kl. 9 00. peterblach@energimail.dk eller tlf. 61282075.

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

Deadline for
næste blad er
15. Nov. 2016
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Nyt fra Havne-/Pladsudvalget

Bådoptagning Stativerne
28/29 Oktober sættes på plads
22 Oktober
kl.13:00
Bådene skal stort set stå det samme
sted som sidste år, der kan dog blive
tale om enkelte tilretninger af hensyn
til kranens arbejde.
Det forventes at alle der skal have
deres båd til at stå på vinterpladsen,
møder op, eller sender en stedfortræder.

Det forventes at optagningen vil foregå
som tidligere år, hvor vi starter d. 2810 kl ca. 12,00 startende ved toiletbygningen, og rækkerne 1 og 2, og så
meget vi kan nå af række 3
Vi forventer at starte d.29-10 kl. ca.
8,00, hvor vi så tager de resterende
både op i rækkefølge, hvor vi afslutter
med række 5.
Kranen vil som sædvanlig være
tilknyttet faste hjælpere, men det forventes at alle giver en hånd.
Vi gør opmærksom på, at det er ejerens ansvar, at stropperne er placeret
rigtig, og hvis det er nødvendig med
spring, at der er tovværk til stede.
Da vi som bekendt har købt ” Æblehaven” regner vi med at pladsen skal
bruges til vinteropbevaring af bådene,
vi vil gøre opmærksom på, at der kan
blive tale om visse omplaceringer af
hensyn til kranen.
De to rækker ved toiletbygningen
rykkes så langt tilbage som muligt, og
nogle af de lettere både samt nogle på
vogn placeres længst op mod Strandvejen.

Sikkerhed
Det er vigtigt at uvedkommende ikke
opholder sig inden for kranens arbejdsområde, og det må vi alle være
opmærksomme på, at dette ikke sker.
Havne-/ Pladsudvalget
PS: Vi vil gøre opmærksom på, at
reoler til masterne både i og uden for
huset skal være ryddet i god tid for
uvedkommende materiel.
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retningslinjer,
og derdel:
afsluttes
og praktisk
Pris:
Den teoretiske
1000,- med
excl. teoretisk
undervisningsmaterialer,
censorgebyr
m.m. Dertil
kommer
et tillæg
Kurset arrangeres
i samarbejde
med
Virksund
Sejlklub.
for den praktiske del samt censorgebyr.

?
ig

Viborg Sejlklub starter nyt hold til duelighed for lystsejlere
torsdag den 3. november 2016 kl. 19.00 i sejlklubbens lokaler.
Viborg aften
Sejlklub
starter
nyt
hold til duelighed
for lystsejlere
Denne
vil der
være
information,
materialebestilling
samt
indledende
undervisning.
Undervisningen
foregår
i henhold til
Søfartsstyrelsens
torsdag den
3. november
2016 kl. 19.00
i sejlklubbens
lokaler.
retningslinjer, og der afsluttes med teoretisk og praktisk prøve.
Dennearrangeres
aften vil der
være information,
materialebestilling
samt
Kurset
i samarbejde
med Virksund
Sejlklub.
Sidste
tilmelding:
25. oktober
2016.
indledende
undervisning.
Undervisningen
foregår i henhold til Søfartsstyrelsens

t

de ?r d
Edret dfiog
tr
Er gfeo
ngoet
no

Duelighedskursus
Duelighedskursus

prøve.

Sidste tilmelding: 25. oktober 2016.

Tilmelding og yderligere info:
Pris: Den
teoretiske del: 1000,- excl. undervisningsErling
Hansen,
naestformand@viborgsejlklub.dk
materialer, censorgebyr m.m. Dertil kommer et tillæg

for den praktiske del samt censorgebyr.
Tilmelding og yderligere info:
Erling Hansen,
naestformand@viborgsejlklub.dk

Opbevaring i masteskur
Flere og flere både i vor havn bliver udskiftet med større udgaver, og det giver
et pres på hvordan vi håndterer vore master når de skal ind og ud af vort
masteskur.
Vi har igennem flere år haft problemer med at kunne få plads til alle master
i masteskuret - både ude og inde – og det har desværre i nogle tilfælde medført
skader på master der er blevet ridset og har fået bøjet / knækket beslag.
For ikke at beskadige masterne stiller det større krav til, hvordan vi forbereder og håndterer masterne - både når de lægges på plads om efteråret og
igen tages ud om foråret.
Derfor vil det være et krav, for at kunne få plads til alle master, at alle
antenner, mågepinde, radar, beslag etc. bliver afmonteret inden opbevaring
i masteskur.
HUSK - det vigtigt at vi håndterer masterne ved oplægning/udtagning, på
en sådan måde, at vi sikrer der ikke sker skader på andre master.
								Bestyrelsen
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Nyt fra Kapsejladsudvalget

Klubmester
2016

Klubmesterskabet i Viborg Sejlklub
blev i år afviklet lørdag den 24. september i det flotteste vejr som en dansk
eftersommer kan byde på.
Der var mødt 9 både op, som fik en
god dag på fjorden.
Yr – den norske vejrtjeneste havde
spået svag vind først på dagen og udover dagen ville vinden øge. Det kom til
at passe.
Første sejlads blev derfor afviklet på
en kort bane på 3.33 sømil og den passede fint til vindstyrken. Herefter var
der fælles frokost.
Om eftermiddagen blev der gennemført to sejladser i god vind på en 5.2
sømil lang bane.
Anden sejlads i stabil vind, som bevirkede, at 8 både var i mål inden for 5
minutter.
Sidste sejlads var vinden mere springende med en fordel for de først startende både.
I alt tre gode sejladser, som kunne
danne baggrund for at finde en værdig
klubmester.
Det blev Per Vig med hans mandskab

på Holiday som med suveræne 3 første
pladser, blev årets klubmester.
På andenpladsen var det Maggie med
Mickael Black på en flot andenplads.
Tredje pladsen gik til Kurt Larsen i
Lucy.
Efter præmieoverrækkelsen blev der
takket af.
For klubben en rigtig fin afslutning
på kap sejladssæsonen.
For hele sæsonen gælder det, at alle
sejladserne er blevet afviklet i god ro og
orden.
Omvendt respit virker godt i vores
lille klub.
Det var Kristian Melgaard, der indførte det og det virker, når vi ikke er
flere både, end vi er.
Tak til alle der har deltaget og bidraget til resultatet. Herunder Ejler, som
har lagt alle resultaterne ud på vores
hjemmeside.
Jørgen Buus

Svømning 2016 / 2017
2016 - Svømning er mulig på flg. datoer: 29/10 - 5/11 - 12/11 - 19/11 - 26/11 3/12 - 10/12 - 17/12.
2017 - Svømning er mulig på flg. datoer: 7/1 - 14/1 - 21/1 - 28/1 - 4/2 - 4/3 - 11/3 18/3 - 25/3 - 1/4 - 22/4
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20 grunde til at et skib
er af hunkøn:
For tre år siden skabte den ansete avis, Lloyds List i London, røre i engelske søfartskredse. Avisens skrev, at skibe nu mistede deres kvindelighed, fordi avisens fremover
ville omtale skibe som ”it” i stedet for som ”she”.
Den hæderkronede avis, der er udkommet siden 1734, brød dermed en flere hundrede
år gammel tradition, som fik garvede søulke til at protestere – og feminister til at juble.
Med risiko for at blive beskyldt for mandschauvinisme vil vi dog fortsat omtale skibe
som værende af hunkøn. Hvorfor skulle vi i øvrigt ellers have begrebet ”søsterskibe”?
Gennem årene har vi desuden samlet en del begrundelser for at betegne et skib som
værende af hunkøn:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Det (skibet) tager ofte, lige som kvinden, magten fra manden!
Hun tåler ikke ”overlast”!
Hun kan ikke klare pynten uden mandens hjælp!
Skibet kan synke lige dybt som kvinden!
Der står altid blæst om hende!
Skibet vugger i al slags vejr!
Hun har det bedst når alle sejl er sat!
Det kræver en erfaren mand at styre hende!
Uden en god mand ved roret er hun rebelsk!
Skibet kan være skyld i mandens undergang!
Det er ikke indkøbsprisen der ruinerer dig – men vedligeholdelsen!
Det kan koste mere at vedligeholder skroget end ejeren synes om!
Hun kræver meget maling for at se godt ud!
Skibet skal pyntes før det går på fart!
Hun skifter navn, når båden skifter ejer!
Hun kræver en god og sikker havn med alle faciliteter!
Hun skal bemandes før hun fungerer!
I ubevogtede øjeblikke tager hun magten!
Hun kan trække en mand med sig i dybet!
Hun bliver med årene besværlig og vanskelig at håndtere!”

Kjeld Søderlund: Søforklaringer – Den maritime Opslagsbog.
Frederikssund: Fogeds Forlag, Frederikssund, 2005.
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Indlysende
LED
tilbud!
- i sort
eller hvid

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

Nu kun 300,Se disse og 40.000 andre lamper i butikken.
Vi har altid gode tilbud!

Vævervej 22 · 8800 Viborg
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Nyt fra Juniorafdelingen
Tak for opbakningen fra forældre og
bedsteforældre.
Endnu engang kom Sille og Morten
og hjalp i Sunds, tak for det.

Juniorafdelingen deltog i juni i Spar
Nord Cup på Sunds Sø.
Det blev en dejlig weekend hvor med
deltagelse i Feva, Optimist B og Optimist C
Klara Holm Pedersen og Mads Borg
vandt i Feva, Sigrid Vestergaard Laier
blev nr. 4 i
Optimist C, Iben Vestergaard Laier
blev nr. 5 og Hannah Holm Pedersen
blev nr. 6 i Optimist C

		

Hilsen
Torben og Jesper

Fotos er fra da vi deltog i stævnet
i Sunds 2016

“Formanden inviterer”

Oprydning og gravearbejde
Hermed et godt tilbud til dig der ønsker en hyggelig formiddag
på havnen den 23. Oktober
Medbring gerne arbejdshandsker, skovl, greb eller spade. Og
hvis du har en trailer måske også denne.
Vi skal denne dag have ryddet op bag klubhuset mm. derudover skal der nedgraves el-standere på æblepladsen.
Vi starter med et rundstykke og en kop kaffe kl. 9.00
Af hensyn til bagerbrødet er tilmelding ønskeligt til :
Peter Black. Telefon: 61 28 20 75
Vi forventer at være færdige til middagstid, hvor formanden personligt vil takke
alle fremmødte.....
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Havnefest i Hjarbæk
Lørdag 18 Juni 2016
Aktiviteterne var velvalgte topscorer
som fiskedam, det muntre køkken,
skiløb, cykelringridning og sidst, men
ikke mindst søm islåning, hvor voksne
mænd blev til drenge og drenge blev
til voksne mænd, men trods dette var

I år blev der for første gang holdt fælles
havnefest for dem der har berøringsflader til Hjarbæk havn. Det vil i
praksis sige Viborg Sejlklub, Hjarbæk
Borgerforening og Hjarbæk Sjægtelaug.
Det var således min første deltagelse
i arrangementet, både med planlæggelse og med deltagelse i festen, og
jeg kan i den forbindelse kun udtrykke
min respekt overfor den entusiasme
og effektivitet, som blev lagt for dagen
i arbejdsgruppen af alle de udpegede
medlemmer af de respektive organisationer/foreninger. Stemningen i arbejdsgruppen var positiv og alle ideer
blev godt modtaget.

det en kvinde der vandt konkurrencen.
Desværre blæste det for meget til at
invitere på sejltur i sjægte og sejlbåde.
Der var travlhed ved ølvognen, hvor
der også var godt gang i salget af sodavand og pølser, og den gode stemning
blev yderligere løftet af orkesteret med
irsk folkemusik.
For nogle sluttede festen efter
slagter Storms udmærkede grillmenu
og for andre sluttede festen først ud på
de små timer.
Alt i alt kan man glæde sig over, at
der i Hjarbæk er ressourcer og vilje til
at holde et sådant fælles arrangement,
til stor glæde for byens borgere og de
mange gæster der kom udenbys fra.

Som det vil være de fleste bekendt,
blev det i år besluttet at udpege
sejlklubbens nyetablerede parkeringsplads til festplads. Det viste sig at
være en god beslutning, da vejret den
pågældende dag, til tider var voldsom
blæsende, heldigvis fra sydlig retning.
Festpladsen oplevedes derfor som en
varm og solrig plads med fuldstændig
læ.
Som dagen skred frem blev festen
besøgt af rigtig mange børn, unge
og voksne som alle stor hyggede sig.

Og helt ringe er det da heller ikke,
at det gav et pænt overskud til vore
slunkne forenings/laugs kasser .
Kurt Oddershede - Hjarbæk Sjægtelaug
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Årets fællestur
lørdag d. 3. september 2016.
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Vi var 4 både der sejlede ud, med 8
mands besætning.
Der blev roet i slusen, kastet med
gummi støvler, gået på stylter og ski.
Så blev der på sejlturen lavet forskellige opgaver.Der blev tegnet om
dagens oplevelser, lavet en papirbåd,
løst quiz, lavet vers, og lavet æblekage af medfølgende æbler, makroner,
piskefløde og chokolade.
Mens mændene sørgede for mad
på grillen, blev der dækket bord af
pigerne.
Vi var 22 til at spise om aftenen.
Efter at have nydt vores medbragte
mad og drikke, fik vi hjemmelavede
æblekager til dessert, kaffe og småkager.
Der blev sunget de digtede vers,
checket quiz, og sejlet med de hjemmelavede papirbåde.

Der var konkurrencer i agurkeløb og
ballon springning, til alles morskab.
Der blev sunget og danset.
Årets vinder blev besætningen på
JAS: Jesper, Albertha, Gitte, Kurt og
Vibeke.
Så efter en dejlig dag, sammen med
en masse dejlige mennesker, kunne vi
slutte dette års fællestur.
Hilsen besætningen på GRID.
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Kalenderen
2016

		

Oktober			
06. oktober 2016

Ungdomstræning kl. 18.45 Hjarbæk

09. oktober 2016

Klubhus optaget		

22. oktober 2016

Stativopsætning kl. 13.00 Hjarbæk

22. oktober 2016

Afriggerfest			

Hjarbæk

28-29. oktober 2016 Bådoptagning		

Hjarbæk

Hjarbæk

November			
03. november 2016 Duelighedskursus		

Hjarbæk

20. november 2016 Klubhus optaget		

Hjarbæk

27. november 2016 Klubhus optaget		

Hjarbæk

December

		

10. december 2016 Julefrokost			

Hjarbæk

2017			
Februar

		

07. februar 2017

Gule ærter			

Hjarbæk

28. februar 2017

Generalforsamling		

Hjarbæk

OBS. Faste begivenheder som Duelighedsundervisning, svømmetider,
kapsejladser og juniorsejladser fremgår af kalenderen på hjemmesiden.
Opstart for juniorer er skrivende stund endnu ikke skemalagt.
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professionelle

Vi er
til fingerspidserne ...

Vi står altid klar til at hjælpe

Ann til Sporteblad.indd 1
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Sikke en sommer, igen ....
Af Jørgen Kærsgaard

den hårde medfart eller hvor dælen
kom det vand fra. Søventiler, kølbolte
og vandtank mm. blev undersøgt uden
at finde noget mistænkeligt.
Det viste sig, da vi fik lidt mere ro på
i Løgstør, at vandet kom fra en inspektionsluge i vandtanken som ikke var

Det var blæsende og omskifteligt og
dog slet ikke så ringe endda.
Jeg kan næsten bruge overskriften
fra Kristian Meldgaards artikel i bladet
fra sidste år, med tilføjelsen ”igen”. Vi
har dog haft en forrygende sensommer som kompenserer en del, hvis
man ikke lige havde brugt ferien.
Årets sommertogt på fire uger i juli,
gik til Roskilde fjord som jeg varmt
kan anbefale og gerne vender tilbage
til. Jeg afgik fra Hjarbæk om eftermiddagen d. 2. juli med min bror som

Erling & Lene afgår fra Nykøbing Sjælland

spændt tilstrækkeligt. Vandtanken var
toppet op da vi afgik fra Hjarbæk og
når krængningen var stor nok, piblede
vandet ud.
Vi afgik fra Løgstør ved første
broåbning, med en gunstig vind helt til
Anholt. Herefter Hundested som, trods
sin forholdsvis beskedne størrelse har
et pulserende liv med stort udvalg
af gode spisesteder, musik og meget
andet.
Dagen efter var vinden løjet af og vi
svingede bagbord ind i Roskilde Fjord,
med et hurtigt besøg i Frederiksværk
og museet for hærens krudtværk.
Her har man produceret sortkrudt til
hæren gennem et par hundrede år.
Meget modige mennesker der her
tjente til livets ophold, eller hvad man

Rustik cafe på Anholt havn

rorgænger. Vejret var friskt og det
meste af turen gik i forrygende tempo
i op til 15 m/s fra vest.
Da jeg i Løgstør Bredning skulle
hente lidt proviant under dørken,
faldt humøret lidt da 10 – 20 liter vand
vaskede rundt mellem grønsager, øl,
sodavand og en papvin.
Vinen var nu kun i folieposen, da
papkartonen for længst var opløst i det
urolige vandbad. Var det vores ellers
pålidelige Bavaria der ikke kunne klare
14

i fjorden. Det var ud for dette sted
de tre vigtigste fund af vikingeskibe
blev gjort, hvor det ene er modellen

skal sige, da større eller mindre dele
af værket er røget i luften 25 gange i
virksomhedens levetid.
Marinaen som ligger en frisk gåtur
fra byen, er der ikke meget spræl i,
men den har en fiskeforretning med et
stort udvalg af specialiteter, som hiver
karakteren op over godkendt.
Næste overnatning var i Marbæk. En
lille privatejet frihavn i Frederikssund
som afkrævede os hele 30 kr. incl.
strøm i havnepenge.
Det er i øvrigt prisen for mange af
frihavnene i fjorden. Godt at der stadig
er nogle der fastholder ideen i frihavnsordningen.
I løbet af natten blæste det op igen
og tungen skulle holdes lige i munden
da der skulle navigeres ned gennem de
smalle og krogede løb mod Roskilde, i
kuling. Vi fandt en plads helt inderst i
Roskilde havn, med udsigt til vikinge

Roskilde havn

Havhingsten er bygget efter. Lidt efter,
om aftenen, får jeg igen en SMS hvor
Erling fortæller, at et stort vikingeskib med ca. 60 mand er på vej ind i
havnen.
Jeg svarer straks, at han skal bringe
hans kvinde i sikkerhed for bersærkerne!! Skibet var selvsamme Havhingsten på vej på et tre ugers togt.
Dagen efter ankom Erling og Lene til
Roskilde og jeg kunne vinke dem ind
på nabopladsen. Super hyggeligt.
Så påmønstrede den nye besætning
(Jeanette og Line) og da Roskilde har
rigtig meget at byde på, blev opholdet
på ni dage ialt, hovedsageligt i fint vejr.
Byen og havnen har hele paletten,
kultur, natur, maritim historie mm.
En klar anbefaling herfra.
Da vi senere nåede Nykøbing Sjælland faldt vi i godt selskab igen med
Erling og Lene. De havde været med
damptog til Asnæs om lørdagen men
da vi kom dagen efter var dampen
desværre gået af kedlen. Der køres kun
om lørdagen.
Til gængæld besøgte vi et anderledes og tankevækkende museum

Havhingsten lægger til i Rørvig

skibsmuseet med alle de aktiviteter
der foregår der, domkirken, ishuset og
byen. Her afmønstrede brormand som
skulle på arbejde igen. Det var godt at
have ham med på denne ikke særlig
familievenlige tur.
Efter et par dage i Roskilde får jeg
en SMS fra Erling. De er nået til den
lille havn Skuldelev, ca. halvvejs nede

( fortsættes næste side )
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Sikke en sommer, igen ....
( fortsat fra forrige side )

på det nu nedlagte psykiatrihospital
og fik et indblik i 100 års psykiatribehandling, fra de farligste sindssyge
forbrydere som var spærret inde på
”sikringen” til hvad vi i dag vil kalde
skæve eksistenser.
Vi startede rundvisningen i kapellet og ”De hjerneløses kirkegård” som
skal forstås helt bogstaveligt. Når en
patient afgik ved døden blev hjernen
udtaget til senere forskning i psykiske
lidelser, inden begravelsen på hospitalets kirkegård.
En god og interessant rundviser
førte os rundt på det store og fantastisk flotte område mens hun doserede
af hospitalets historie og mange anekdoter.
Nå, fire uger er ikke let at få kogt
ned i denne artikel men vi skal lige
have Rørvig med.
Det var sidste havn inden vi forlod
Roskilde- og Isefjorden. Havhingsten
som jo havde været på sit tre ugers
togt og ankom et par timer efter vi
havde klemt os ind på den sidste
plads. Havnen var pakket med mennesker der skulle se ”hingsten” og tre
mindre skibe fra vikingetiden. Man
kan ikke lade være med at tænke på
de prøvelser vores forfædre har måtte
gennemgå på de lange rejser, 60 mand
stuvet sammen, siddende på en smal
tofte, uden overdækning, læ eller
varme. Måske helt forståeligt, at de gik
bersærk ind i mellem.
Så er det jo ren afslappet luksus at
sejle tilbage til Hjarbæk i en flydende
campingvogn af glasfiber.

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 diverse
fester. Vi skulle jo nødig aflyse et
arrangement eller en fest – og som
fest-arrangør spiser du jo gratis
med.

Tøj med klublogo
Ønsker du at købe T-shirt, poloshirt, 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.

Salg af klubstandere
Klubbens alm. standerflag og
den lille reversnål kan købes ved
henvendelse til Børge List.
Begge kan erhverves for
50,-/stk.
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Nødråb!
Sejlene er strøget
måske sidste gang i denne sæson.
Vi holder derfor afrigger fest i klubhuset
lørdag den 22. oktober 2016
med stor lækker buffet,
øl, vand og vin til lave priser
og
drinks bar åben fra kl. 22.00.
Vi starter kl. 18.00.
Pris pr. person kun 135 kr. (inkl. velkomstdrik).
Af hensyn til køkken folkene udbedes svar senest
tirsdag den 18. oktober på tlf. 26 82 96 71

Vel mødt!
Mvh. festudvalget
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Referat bestyrelsesmøde
22. August 2016
Tilstede: Peter, Erling, Leif, Jørgen, Jesper og Frank.

1. Nyt fra formanden.

Økonomi. Gennemgang af poster for
regnskabet specielt Jubilæumsfest
mm. og etablering af underlag på den
tidligere æblehaven.

Åge har fået smadret et glas i båden
ved plæne-klipning på sejlklubbens
grund.
Sejlklubbens forsikring eller sejlklubben betaler skaden da det er sket under vedligehold på sejlklubbens areal.

For bedre at kunne kontere rigtigt, skal
bilag altid påføres navn og hvad udgiften er brugt til.

Der er kommet meddelelse om at
svømmebassinet på Sdr. Skole kun må
benyttes når der er livredder tilstede.
Jan Fig har meldt livredderen klar.
Der har ikke været stor tilslutning til
viseaften fra sejlklubbens medlemmer.
Næste år må vi sætte mere reklame op
og lægge denne på hjemmesiden.

Erling.
Kåre har foreslået nyt masteskur og
fliser på stykket ved kranen.
Bestyrelsen har sympati for forslagene
men i øjeblikket er økonomien ikke til
det.
Hvis der skal lægges fliser skal områder hvor kranen kører undgås.
Havne festen er afholdt med et overskud på ca. 3500 kr. til deling mellem
de tre grubber.
Det var en god fest med god musik og
godt vejr.

Der skal laves faste regler for hvor
længe både kan stå på pladsen således
der kan laves udlæg i både der ikke
fjernes efter maksimal tid.
Udlægget kan være hele båden, dette
giver således mulighed for at sælge /
afhente gamle både.

Duelighedskursus næste vinter starter
3. november og prisen bliver 900 kr. +
bøger.

Formanden foreslår ændringer i
udvalgs-sammensætningen, der kan
laves ny struktur til forslag til generalforsamlingen.

Der bestilles udjævning af jordbunken
fra æblehaven og græs såes.
Ved bådoptagning skal der friholdes
5-10 M fra glassiet så der bliver mulighed for at færdes.
Leif.

2. Bordet rundt.
Jørgen.
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Referat bestyrelsesmøde
22. August 2016
inden bådoptagning.

Autocamper kommunen behandler
stadig.

Der afventes udjævning af jord for
opsætning af stikkontakter.

Shelters kommunen behandler stadig.

Der holdes gule ærter d 7 februar.
Generalforsamling d 28 februar.
Bådoptagning er 28-29 oktober
Peter bestiller kranen.

Leif tilbyder at stå for kajaksejlads.
Dette takker bestyrelsen for.
Jesper.
Der er 9 aktive sponsorater. Vi skal
have fjernet reklamer fra ikke aktive.

Lars Borregård deltager i LAG møde d
25 august.

Der har været 2 stævner. Jesper skriver
stykke til bladet.

Referat fra

Torben gør et stort arbejde også ved
disse stævner.

generalforsamling,

Der er 4 nye juniorer. Jonas vil deltage
som instruktør.

opdaterede
vedtægter og

Der skal indkøbes en presenning til at
beskytte den store bådvogn til vinter.
Jesper indkøber denne.

takstblad kan findes
på hjemmesiden.

Frank.
Vi skal have et møde i forbindelse med
overdragelse af layout på bladet Frank
indkalder.

www.viborgsejlklub.dk

Frank skriver om ødelagt el-materiel
med opfordring til at passe på vores
ting.
Jørgen opretter mobilpay og swipp
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Fra Havne-/Plads-/Eludvalget

Pas på materiellet.....

skånes ved lidt omtanke.
Husk at åbne låget til stikkontakterne før stikket trækkes ud- ikke ved
træk i kablet.
Hvis der sker større skade på materiellet må man naturligvis meddele
dette til havnepladsudvalget.

Der er i de seneste år anskaffet en del
nyt og dyrt udstyr. Det er ærgerligt når
materiellet ikke holder pga. sjusk eller
fejlbetjening.
Hermed en opfordring til alle om at
passe på vores fælles ejendom. Der er
jo kun os til at betale for nyt.
Derudover er det jo sjovere at sejle
rundt ude på fjorden, end at bruge
timer på at reparere ting som kunne

Venlig hilsen
Franker

Snedker & Tømrer Forretningen
Ole Levring

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

Kølsenvej 46
8831 Løgstrup
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Fra Markedføringsudvalget / Bestyrelsen

Fremtidens klubblad..... ?
Viborg Sejlklub prøver at følge med tiden, der jo med al tydelighed bliver
elektronisk, og da det danske postvæsen jo samtidig skrumper – og ydermere
bliver dyrere og dyrere at bruge, har bestyrelsen overvejet om fremtidens klubblad skal være elektronisk ?
Ejler er jo flink at sende en elektronisk version ud til alle med en mail adresse,
ligeså snart klubbladet udkommer, og vi er sikker på, at nysgerigheden er så stor,
at vi alle læser det lige så snart vi modtager det i vor mailbox.
Når man så modtager en trykt udgave 1 uge efter med det danske postvæsen,
virker det lidt som “gamle nyheder”
Det er altid rart at kunne sidde med et trykt blad, men med muligheden for at
modtage det elektronisk og når samtidig klubben kan spare en god del på budgettet til tryk og post omdeling, mener vi at tiden også er kommet til at modernisere vort klubblad.
Derfor vil vi bede vor medlemmer om at tage stilling til dette ved aktivt at
tilmelde sig, hvis man stadig ønsker et trykt klubblad – Tilmelding kan ske til
blad redakøren på: michaell@ugesen.dk
Har I kommentarer til markedsføringsudvalgets forslag, hører vi gerne fra jer.
Bestyrelsen.
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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
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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

Ole Moeslund (layout)

olemoeslund@gmail.com

23

Spurvevej 17 • 8800 Viborg

Tlf. 86 62 22 55

email@borngrafisktryk.dk
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