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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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Formanden fortæller...

Deadline for 
næste blad er 
15. Marts 2017

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

I Viborg Sejlklub har vi mange, der har gjort en stor indsats i mange år. 

Mange begynder at blive ældre, kræfterne og overskuddet er ikke det samme 
som før og de falder fra sådan lidt hen af vejen, hvilket er helt naturligt.

Det betyder at der er andre der skal tage over, hvis vi vil holde den standard/ak-
tivitet, som vi har for nuværende.

Jeg kan frygte, at det kan blive svært at få vore udvalg besat med nye personer 
de kommende år.

Vi har alle et ansvar, for at vi kan opretholde Viborg Sejlklub på et niveau, så vi 
kan blive ved med at fungere som en klub, , og dermed modtage tilskud, ar-be-
jde sammen med det offentlige og andre foreninger.

Jeg vil derfor bede Jer om at gå aktivt ind i Viborg Sejlklub og byde ind med det 
som man nu kan. Vi kan ikke alle bruge lige meget tid i klubben, men byd gerne 
ind med det du kan bidrage med til fælleskabet.

Jeg glæder mig til at møde Jer på generalforsamlingen

Peter.

Vi har alle et ansvar.
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Generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Viborg Sejlklub 
Tirsdag 28. Februar 2017 kl. 19:30 i klubhuset i Hjarbæk.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 Beretning for Junior og 2,4 m udvalg
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent og pladsleje.
5. Behandling af indkomne forslag. 
 - Forslag til havneregler ( se modsatte side )
6. Valg til bestyrelsen. 
 På valg er:   Kasserer Jørgen Kærsgård og 2 bestyrelse medlemmer   

    Erling Hansen og Leif Vang. En suppleant for 1 år. Per Vig.   
    Alle er villige til genvalg 

7. Valg af én 1 revisorsuppleant for et år. 
 Harry Vig er villig til genvalg (Revisor Knud Bloch og Henning Lund)
8. Nedsættelse af udvalg.
 - Havn og Plads
 - Klubhus      
 - Kapsejlads      
 - Fest koordinator    
 - Blad     
 - 2,4 m      
 - Bøje

9. Drøftelse af plan for det kommende år.
10. Eventuelt

Indkaldelse til generalforsamling 
28. Februar 2017
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Generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Viborg Sejlklub 
Tirsdag 28. Februar 2017 kl. 19:30 i klubhuset i Hjarbæk.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 Beretning for Junior og 2,4 m udvalg
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent og pladsleje.
5. Behandling af indkomne forslag. 
 - Forslag til havneregler ( se modsatte side )
6. Valg til bestyrelsen. 
 På valg er:   Kasserer Jørgen Kærsgård og 2 bestyrelse medlemmer   

    Erling Hansen og Leif Vang. En suppleant for 1 år. Per Vig.   
    Alle er villige til genvalg 

7. Valg af én 1 revisorsuppleant for et år. 
 Harry Vig er villig til genvalg (Revisor Knud Bloch og Henning Lund)
8. Nedsættelse af udvalg.
 - Havn og Plads
 - Klubhus      
 - Kapsejlads      
 - Fest koordinator    
 - Blad     
 - 2,4 m      
 - Bøje

9. Drøftelse af plan for det kommende år.
10. Eventuelt

Viborg Sejlklub

Gældende regler for oplæg af fartøj, stativ, vogne eller andet udstyr i eller på Viborg 
Sejlklubs andel af Hjarbæk Havn:

Det oplyses hermed at det er vedtaget på Viborg Sejlklubs generalforsamling den 28. 
februar 2017 at Viborg Sejlklub vil gøre brug af 

Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne

og mindre fiskerihavne jf. Bek. nr. 9139 af 15. april 2002

med hensyn til oplægning af fartøj, stativ, vogne eller andet udstyr i eller på havnen uden 
havnemyndighedens forudgående tilladelse, med følgende ordlyd:

2.15 Et fartøj må ikke oplægges i eller på havnen uden havnemyndighedens 
forudgående tilladelse. En sådan tilladelse vil i givet fald indeholde de fornød-
ne praktiske anvisninger, betingelser om økonomisk sikkerhed, overholdelse af 
givne tidsfrister, tilsynspligt m.v. 
2.16 Efterladte, sunkne eller strandede fartøjer kan havnemyndigheden for-
lange flyttet inden for en af havnemyndigheden fastsat rimelig tid. Efterkom-
mes et pålæg herom ikke, kan havnemyndigheden efter endnu en meddelt 
frist lade fartøjet fjerne og sælge for ejerens regning. Inden salget skal havnen 
så vidt muligt give ejeren besked. Provenuet fra et salg kan anvendes til hel 
eller delvis dækning af havnens omkostninger.

Al oplægning af fartøj, stativ, vogne eller andet udstyr i eller på havnen kan kun ske ved 
forudgående aftale med formand for Havne/plads eller for sejlende fartøjer i henhold til 
regler for gæstesejlere og for autocampere i henhold til regler for autocampering.

Navn mv. på formand i Havne/plads kan findes på Viborg Sejlklub hjemmeside ”Viborg 
Sejlklub.dk” og på opslag ved klubhus. 

5. Indkommet forslag:
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VIBORG SEJLKLUB,   RESULTATOPGØRELSE FOR 2016

Budget
2016 2015 2017

1 Kontingent ………………………….………. 98.603 102.787 97
2 Pladsleje ……………………..…………….. 177.696 171.430 169
 Driftstilskud ………………………………… 60.980 66.975 64
3 Andre indtægter …………………………… 43.729 38.212 44

Indtægter i alt ………………….………… 381.008 379.404 374

Kontingent …………………………………. 18.364 15.984 15
4 Kontorhold …………………………………. 52.740 55.992 63
5 Havn og plads ……………………………… 72.462 8.058 34
6 Klubhus …………………….………………. 53.540 24.836 46

Forsikringer ………………………………… 40.646 40.515 40
Kapsejladser ………………………………. 808 0 1

7 2,4 meter …………………………………… 1.313 8.523 4
Møder og kurser …………………………… 11.181 10.028 12

8 Juniorafdelingen ……………………………. 3.675 6.297 5
Renteudgifter …………………….………… 40.486 30.609 40

9 Diverse udgifter ……………………………. 5.642 9.494 7
Jubilæum …………………………………… 35.180 0 0
Afskrivning …………………………………. 99.000 99.000 99
Udgifter i alt ………………………………. 435.037 309.336 366

Driftsresultat ………………………………. -54.029 70.068 8

BALANCE PR. 31 DECEMBER 2016

AKTIVER:
Bankindestående…………………………… 158.658    96.521    
Tilgodehavender ……………………………. 6.229        2.284      
Diverse aktiver ……………………………… 7.734 7.734
Ejendom, vurdering 1.200.000 …………… 963.410 1.062.410
Grund ………………………………………. 365.745 365.745

AKTIVER I ALT …………………………… 1.501.776 1.534.694

PASSIVER:
Nordea ……………………………………… 714.507 677.641
Skyldig moms ……...……………………… 6.352 10.905
Anden gæld…………………………………. 4.148 15.350
Miljø konto …………………………………. -2.349 -2.349
Egenkapital primo …………………………. 833.147 763.079
Årets resultat ………………………………. -54.029 70.068

PASSIVER I ALT …………………………. 1.501.776 1.534.694

Hjarbæk, den 30. januar 2017

Alle underskrifter fremgår af det originale regnskab

Jørgen Kærsgaard Peter Blach
kasserer formand

Ovenstående resultatopgørelse og balance er stikprøvevis kontrolleret og fundet i orden.
Bankindeståender og gæld er afstemt.

Viborg, den       / 01  2017.

Knud Bloch-Jensen                     Henning lund
revisor revisor Side 1 af 1
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sø 1 on 1 on 1 lø 1 Åben mod bestilling ma 1 18 to 1
ma 2 1 to 2 to 2 sø 2 Åben mod bestilling ti 2 fr 2
ti 3 fr 3 fr 3 ma 3 14 on 3 lø 3
on 4 lø 4 lø 4 ti 4 to 4 sø 4 Pinsedag
to 5 sø 5 sø 5 on 5 fr 5 ma 5 2. pinsedag 23
fr 6 ma 6 6 ma 6 10 to 6 lø 6 ti 6
lø 7 ti 7 ti 7 fr 7 sø 7 on 7
sø 8 on 8 on 8 lø 8 Åben mod bestilling ma 8 19 to 8
ma 9 2 to 9 to 9 sø 9 Åben mod bestilling ti 9 fr 9
ti 10 fr 10 fr 10 ma 10 15 on 10 lø 10
on 11 lø 11 lø 11 ti 11 to 11 sø 11
to 12 sø 12 sø 12 on 12 fr 12 Store bededag ma 12 24
fr 13 ma 13 7 ma 13 11 to 13 Skærtorsdag lø 13 ti 13
lø 14 ti 14 ti 14 fr 14 Langfredag sø 14 on 14
sø 15 on 15 on 15 lø 15 ma 15 20 to 15
ma 16 3 to 16 to 16 sø 16 Påskedag ti 16 fr 16
ti 17 fr 17 fr 17 ma 17 2. påskedag 16 on 17 lø 17
on 18 lø 18 lø 18 ti 18 to 18 sø 18
to 19 sø 19 sø 19 on 19 fr 19 ma 19 25
fr 20 ma 20 8 ma 20 12 to 20 lø 20 ti 20
lø 21 ti 21 ti 21 fr 21 sø 21 on 21
sø 22 on 22 on 22 lø 22 ma 22 21 to 22
ma 23 4 to 23 to 23 sø 23 ti 23 fr 23
ti 24 fr 24 fr 24 ma 24 17 on 24 lø 24
on 25 lø 25 lø 25 ti 25 to 25 Kristi Himmelfart sø 25
to 26 sø 26 sø 26 on 26 fr 26 ma 26 26
fr 27 ma 27 9 ma 27 12 to 27 lø 27 ti 27
lø 28 ti 28 ti 28 fr 28 sø 28 on 28
sø 29 on 29 lø 29 ma 29 22 to 29
ma 30 5 to 30 sø 30 ti 30 fr 30
ti 31 fr 31 on 31

lø 1 ti 1 fr 1 sø 1 on 1 fr 1
sø 2 on 2 lø 2 ma 2 40 to 2 lø 2
ma 3 27 to 3 sø 3 ti 3 fr 3 sø 3
ti 4 fr 4 ma 4 36 on 4 lø 4 ma 4 49
on 5 lø 5 ti 5 to 5 sø 5 ti 5
to 6 sø 6 on 6 fr 6 ma 6 45 on 6
fr 7 ma 7 32 to 7 lø 7 ti 7 to 7
lø 8 ti 8 fr 8 sø 8 on 8 fr 8
sø 9 on 9 lø 9 ma 9 41 to 9 lø 9
ma 10 28 to 10 sø 10 ti 10 fr 10 sø 10
ti 11 fr 11 ma 11 37 on 11 lø 11 ma 11 50
on 12 lø 12 ti 12 to 12 sø 12 ti 12
to 13 sø 13 on 13 fr 13 ma 13 46 on 13
fr 14 ma 14 33 to 14 lø 14 ti 14 to 14
lø 15 ti 15 fr 15 sø 15 on 15 fr 15
sø 16 on 16 lø 16 ma 16 42 to 16 lø 16
ma 17 29 to 17 sø 17 ti 17 fr 17 sø 17
ti 18 fr 18 ma 18 38 on 18 lø 18 ma 18 51
on 19 lø 19 ti 19 to 19 sø 19 ti 19
to 20 sø 20 on 20 fr 20 ma 20 47 on 20
fr 21 ma 21 34 to 21 lø 21 ti 21 to 21
lø 22 ti 22 fr 22 sø 22 on 22 fr 22
sø 23 on 23 lø 23 ma 23 43 to 23 lø 23
ma 24 30 to 24 sø 24 ti 24 fr 24 sø 24
ti 25 fr 25 ma 25 39 on 25 lø 25 ma 25 1. juledag 52
on 26 lø 26 ti 26 to 26 sø 26 ti 26 2. juledag
to 27 sø 27 on 27 fr 27 ma 27 48 on 27
fr 28 ma 28 35 to 28 lø 28 ti 28 to 28
lø 29 ti 29 fr 29 sø 29 on 29 fr 29
sø 30 on 30 lø 30 ma 30 44 to 30 lø 30
ma 31 31 to 31 ti 31 sø 31

Lukket

Åben kl. 10.00 ‐ 16.00 Bestilling i uge 13 og 14 skal ske inden torsdage kl. 15.00

Åben kl. 09.00 ‐ 19.00 med mulighed for forlænget åbningstid til kl. 20.00 ved telefonopkald senest kl. 18.00

Åben kl. 09.00 ‐ 21.00

Åben kl. 10.00 ‐ 18.00

Åben kl. 10.00 ‐ 18.00 med mulighed for forlænget åbningstid til kl. 20.00 ved telefonopkald senest kl. 17.00

Åben kl. 10.00 ‐ 16.00

Åben kl. 10.00 ‐ 16.00 med mulighed for forlænget åbningstid til kl. 18.00 ved telefonopkald senest kl. 15.00

Brovagen kan inden for normal åbningstid træffes på tlf. 86 69 71 43, og uden for normal åbningstid på tlf. 24 41 02 44. 
Slusen kan derudover kaldes på VHF‐kanal 12 og 16 i åbningstiden.

Mere info kan ses på www.viborg.dk/virksund

Åbningstider for Virksunddæmningen 2017

Juli August September Oktober November December

Januar Februar Marts April Maj Juni

Åbningstider 2017 
Virksunddæmningen
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Åbningstider: hverdage 10.00-17.30 - Lørdag 10.00-12.30
Vævervej 22 · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 37 55 · Info@embelysning.dk

Skift til LED nu 
og spar 1000vis af kroner

Spar tusindvis af kroner om 
året ved at skifte de gamle 
pæretyper ud med de klima-
venlige LED-pærer.
Eksempelvis ved at skifte 
halogen- og glødepære ud 
med LED, kan man spare op til 
100 kroner pr. pære om året. 

Og LED er op til 10 gange mere 
energieffektiv end andre pærer 
og kan holde i 25 år. Selv de 
traditionelle sparepærer får 
kamp til stregen overfor LED, 
som kun bruger den halve 
energi. Mange har ikke ville 
tage superpæren til sig, da den 

først version af den havde et 
meget dårligt lys. Men det er 
nu forbedret, så de lyser ligeså 
godt, måske bedre, end nor-
male halogen- og glødepærer.

Ta’ 10 stk. 
kun 500,-
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Svømning 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

DUELIGHEDSKURSUS 2016/17

Viborg Sejlklub er startet op med duelighedskursus for vinteren 2016/17 og vi 
er så heldige at have 17 kursister med på holdet og holdet er dermed fyldt op.

Vores undervisere fra sidste år Kenneth Mortensen og Jørgen Christiansen 
(begge fra Virksund Sejlklub), Tina Rømer, Frank Rømer, Jesper Bak og Kurt 
Herløv har alle sagt ja til også at undervise igen i vinter. Herudover har Lars 
Borreskov sagt ja til at hjælpe med at undervise på navigation sammen med 
Kenneth Mortensen, når Lars kommer hjem fra hans udsending til udlandet.

Undervisningen er delt op på forskellige fagområder som så igen er fordelt 
på ovenstående undervisere. Undervisningen foregår i vores klubhus torsdag 
aften fra klokken 19,00 til 22,00 og undervisningen stopper primo april 2017. 

Til forår når den teoretiske del er overstået, starter Virksund Sejlklub med den 
praktiske del, hvor ovenstående kursisterne skal deltage.

Alle kursister er automatisk medlem af Viborg Sejlklub og dermed berettiget 
til at deltage i alle vores aktiviteter og får også tilsendt klubblad.  Vi håber at 
kursisterne forsætter med at være aktive og dermed også medlem af vores 
sejlklub herefter. 
Af de kursister som var med på duelighedskurset sidste vinter er der 4 kur-
sister som har båd og plads i Hjarbæk Havn.

Vi er meget glade for at det igen i år er lykkedes for os at have et due-
lighedsskursus og for det gode samarbejde med såvel undervisere som 
Virksund Sejlklub. 
Vi er i øvrigt meget fortrøstningsfulde med at kursisterne vil klare sig godt 
såvel til den teoretiske eksamen som den praktiske eksamen. 

De bedste hilsner 
Erling Hansen

DUELIGHEDSKURSUS 2016/17
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Æblehaven.......
Når man ser på hvad sejlklubben har 
gjort ved Æblehaven i løbet af året, 
samt hvad den bliver brugt til, må 
man sige, at det var ganske genialt, da 
sejlklubben købte Æblehaven.

At området så også kan bruges til 
havnefester og lignede om sommeren, 
er bare en ekstra fordel.
Ejler

Så sandt..............

Svømning 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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Vi er professionelle
til fi ngerspidserne ...

Vi står altid klar til at hjælpe

Ann til Sporteblad.indd   1 15/08/07   9:21:56
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2017       

FEBRUAR       

02. FEBRUAR 2017 DUELIGHEDSKURSUS HJARBÆK   

07. FEBRUAR 2017 GULE ÆRTER HJARBÆK 
 

09. FEBRUAR 2017 DUELIGHEDSKURSUS HJARBÆK   

16. FEBRUAR 2017 DUELIGHEDSKURSUS HJARBÆK   

20. FEBRUAR 2017 HJARBÆK BORGERFORENING GENERALFORSAMLING KL. 19.30 HJARBÆK   

23. FEBRUAR 2017 DUELIGHEDSKURSUS HJARBÆK   

28. FEBRUAR 2017 GENERALFORSAMLING I VIBORG SEJLKLUB KL. 19.30 HJARBÆK 
 

MARTS       

02. MARTS 2017 DUELIGHEDSKURSUS HJARBÆK   

07. MARTS 2017 BESTYRELSENS MØDE MED UDVALGENE HJARBÆK   

09. MARTS 2017 DUELIGHEDSKURSUS HJARBÆK   

16. MARTS 2017 DUELIGHEDSKURSUS HJARBÆK   

23. MARTS 2017 DUELIGHEDSKURSUS HJARBÆK   

30. MARTS 2017 DEADLINE FOR BLAD NR. 2. 2017     

30. MARTS 2017 DUELIGHEDSKURSUS HJARBÆK   

APRIL       

06. APRIL 2017 DUELIGHEDSKURSUS HJARBÆK   

22. APRIL 2017 SØSÆTNING HJARBÆK 
 

25. APRIL 2017 STATIV OPRYDNING HJARBÆK 
 

29. APRIL 2017 FORÅRSFEST HJARBÆK   

MAJ       

JUNI       

23. JUNI 2017  SKT. HANS AFTEN  HJARBÆK   

      

Kalenderen 2017
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Undertegnede har i egenskab af 
indstriteknikerlærling på Braarup 
Maskinfabrik A/S haft den fornøjelse 
at blive inviteret med på personale-
forenings- og firma-juletur til 

Hamborg. 
For at starte med begyndelsen blev 

der fredag eftermiddag d. 2 dec 2016 
sat kurs mod Hamborg fra Braarup 
Maskinfabriks produktionslokaler på 
Egerisvej i Skive med ca. 45 medarbej-
dere og påhæng, ombord i en standard 
passagerbus forsynet med en provi-
antering bestående af kaffe, hjem-
mebagte sørøverboller, citronmuffins, 
smurte sandwiches og et sortiment af 
dåseemballerede drikkevarer. 

Samme aften ankom følget til 
hotel Zum Zeppelin i Hamborg, blev 
indkvarteret og gik til ro efter spredt 
fraternisering på værelserne og i 
baren med indtagelse af varierende 
mængder af godnatdrik. 

Næste dag inkluderede program-
met en havnerundfart i i en “barkasse” 
der betyder passagerpram beregnet til 
rundfart i havneområdet, og i øvrigt er 

slangordet for “kontant betaling” som 
det var blev konstateret i hotellets bar.

Havnerundfarten startede med 
en bustur til området ved havnen 
omkring den gamle Elbe tunnel, et 
historisk arkitektonisk og teknologisk 
mesterværk fra 1911. Herfra begav vi 
hos efter grundig inspektion ned til 
vores tysktalende kaptajn ved Elbens 
bred, og da vores dansktalende havne-
guide dukkende op blev vi ført ned til 
Elben hvor vores barkasse lå fortøjret 
og selve rundfarten kunne tage sin 
begyndelse. 

Vi sejlede ud på Elben i havneom-
rådet og så blandt andet den halve 
russiske ubåd på billedet inden vi 
krydsede over for at se nærmere på 
hvad der er på den modsatte side.

Havnerundfart i Hamburg 
Af Michael Laugesen
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kaptajnen bekende at der var en fejl 
i kølesystemet, der gjorde at vi ikke 
umiddelbart kunne sejle videre. 

V.h.a. mobiltelfonen fik havne-
guiden tilkaldt en anden barkasse 
halvfyldt fyldt med etniske mennesker 
af en fremmed udseende herkomst. 

Vi fik lov at stige ombord i den 

anden båd, og forlod vores beklagende 
kaptajn og han stolte skib til en uvis 
skæbne.

Vores havneguide slog nu over i at 
simultantolke hans danske guidenoter 
til engelsk til ære for for det nye pub-
likum hvis kaptajn kun i ringe grad 
kunne gøre sig forståelig over for sine 
passagerer, og i øvrigt havde et ror at 
passe. 

Her lå bl.a. en arabisk luksusyacht 
og et Panamax containerskib med 
navnet COSCO på siden. Det stod for 
Chinese Overseas Shipping Company. 
Panamax står for Panamakanalen og 
maximale mål da skibene kun kan 
have en vis størrelse og sejle igennem.  

I mellemtiden havde der bredt sig 
en noget overophedet stemning i den 
overdækkede salon på prammens 
dæk. Kaptajnen havde et par gange 
været ude og kigge til kølesystemet der 
skulle køle dieselmotoren ned vha at 
vandet fra havnebassinet og snakkede 
om at han måtte have glemt at åbne 
for en hane. imidlertid kom der fortsat 
damp op mellem sæderækkerne i 
midten af båden og til sidst måtte 

Havnerundfart i Hamburg 
Af Michael Laugesen
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Et klokketårn og en hjuldamper set 
fra Elben.

Vi så det netop færdigopførte opera-
hus i Hamborg, som i øvrigt  er svært 
at undgå at se det fra adskillige vinkler 
hvis man befinder sig i nærheden af 
Hamborg havn.

En motorsejler på sin egen 
havnerundfart dukker op i sidespejlet. 

Vi sejlede videre gennem en sluse.   

Vi så beddinger hvor skibe lå og var 
ved at blive repareret, og sejlede forbi 
andre barkasser.

Der var også en del containere, og 
nogle skibsskuer der lå på kajen. 

Havnerundfart i Hamburg 
Af Michael Laugesen
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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 opsla-
get 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.

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.

Referat fra 

generalforsamling, 

opdaterede 

vedtægter og 

takstblad kan findes 

på hjemmesiden.

www.viborgsejlklub.dk

Lidt forskelligt......
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Referat bestyrelsesmødet 31 januar.

Tilstede: Leif, Jørgen, Frank, Peter, Erling, 

Ole

1. Nyt fra formanden
Der er indkøbt en sølv plakette til montage 

på æresplanken, derudover er der indkøbt 

20 års emblemer, disse monteres hvert 

år med navn på det medlem der æres for 

særlig indsats.

Peter har talt ved arving til folkebåden, han 

lover at arbejde på afhændelse/fjernelse af 

folkebåden.

Der er 24 tilmeldte til gule ærter.

2. Bordet rundt.
Der er varslet ændringer i pensum for du-

eligheds undervisningen, Dansk sejler for-

bund har overtaget ansvaret for duelighed 

og bl.a. vil der indføres mere tidssvarende 

kompendie i elektronisk navigation m.m.

Der er ikke planlagt undervisning til VHF 

certifikat, dette kan erhverves i Virksund 

og på Internettet.

Vi skal have forslaget om ændringer i 

havneregulativet klar til udsendelse med 

næste blad.

Jørgen entrerer med en kajakinstruktør om 

en prøvedag for gamle og nye medlemmer.

Ejler indsætter afsnit om forbud mod fast 

strøm til både i havneregulativet.

Regnskabet for 2016 viser et underskud på 

54.000 efter afskrivninger.

Der er brugt 80.000 til etablering af Æble-

pladsen og jubilæum. Derudover er der 

en stor rentebyrde, vi skal forsøge at lette 

denne.

Erling vil høre borgerforeningen om vi skal 

have en form for plæneklippersamarbejde.

Der er indkøbt to telefonkort til brug for 

”Mobil Pay” Jørgen forsætter med opsæt-

ning.

Vi er nødt til at udsende bladet med en e-

mail tilmelding til de medlemmer der ikke 

har opgivet e-mail adresse.

Erling foreslår at omlægge bladet til mån-

edlige nyhedsbreve, indeholdende sædvan-

ligt stof, kalender, reklamer m.m.

Ejler ønsker WEB udvalget overgår til 

flere personer, i første omgang vil Jørgen 

Kærsgård indtræde.

På generalforsamlingen kan der være flere 

der ønsker at deltage i udvalget.

På generalforsamlingen skal det ind-

skærpes at der ikke er foretaget valg til 

udvalg eller bestyrelse før alle der ønsker 

at opstille er hørt og reel valghandling er 

udført. 

Altså der kan ikke klapvælges.

Der skal laves en aftale med kommunen 

om et møde ultimo marts om bl.a. uddybn-

ing ved molen.

Frank udskriver denne sæsons referater for 

underskrift af bestyrelsesmedlemmerne.

Referat bestyrelsesmøde 
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Bestyrelsesmødet d 15 november 2016

Tilstede: Peter, Leif, Jørgen, Ole og Frank.

1. Nyt fra formanden.

Afrigger festen har forløbet fint.

Der har været en pris-stigning på kranen 

fra BMS ved bådoptagningen.

Der kan senere blive tale om en stigning i 

prisen, på bådoptagning specielt for både, 

på hvilke der bruges for meget tid. 

Jørgen laver en efterkalkulation på både-

optagningen.

Der er kommet en henvendelse om billigere 

EL fra en leverandør der hedder BlueEnergi.

Sålænge vi ikke kender den reelle be-

sparelse målt pr KW/H skifter vi ikke 

leverandør.

Klubben bruger strøm for ca. 16.000,- om 

året, en besparelse må være mindst 1000kr.

Der har været en forespørgsel fra evt. nye 

naboer, om forkøbsret til æblehaven for det

tilfælde at vi skulle ønske at sælge. 

Bestyrelsen mener ikke vi kan indgå nogen 

forpligtigelse, -omvendt vil vi gerne give 

besked i tilfælde af ønske om salg.

2. Bordet rundt.
Leif.
Havnepladsudvalget ansøger om reserve 

wire til mastekranen. Leif foretager indkøb 

i samarbejde med Børge.

Pladserne for autocamper parkering er 

medtaget i autocamper hjemmesiden. 

Pladserne annonceres åben fra 15 maj til 1 

oktober. 

Leif undersøger byggestrømstavle.

Bestyrelsen beslutter at vi vil lave et ka-

jaktilbud for klubbens medlemmer. Det er 

planen at Leif søger tilskud til anskaffelse 

af nogle kajakker som klubbens medlem-

mer kan leje for et mindre beløb. Der skal 

forud gennemføres en uddannelse, som 

klubben forsøger at arrangere.

Kajakkerne har den fordel frem for mange 

andre både at de kan sejle på meget lavt 

vand, det vil give medlemmerne mulighed 

for at se fjorden fra helt nye synsvinkler, 

samt at motionere på en mere spændende 

måde.

Jørgen.
Klubbens økonomi balancerer på et 

rimeligt niveau.

Jørgen foreslår opsætning af WEB kamera 

så man hjemmefra kan se aktivitetsniveau-

et og antallet af tomme pladser i havnen. 

Jørgen undersøger muligheder og økonomi.

Der er endnu ikke oprettet Mobilpay til 

klubbens konto. Dette sker i nærmeste 

fremtid.

Der skal laves en kassebog til festkassen. 

Peter sørger for dette.

Ole.
Der har ikke været mange tilmeldinger til 

udsendelse af klubbladet.

Vi vil næste gang få trykt samme antal 

som tidligere og se hvor mange der henter 

bladene i klubhuset. Derefter kan det trykte 

antal reguleres. Vi vil under alle omstæn-

dighed spare portoen til de mange blade 

hvilket er det største beløb.

Frank.
Der har været lånt service i klubhuset uden 

klubhusets tilladelse.

Klubhusudvalget forespørger bestyrels-

ens holdning. Bestyrelsens holdning er 

naturligvis at dette er utilstedeligt. Alle 

udlån fra klubhuset specielt de der ikke er i 

klubregi skal godkendes af klubhus-

udvalget.

Bestyrelsen byder Kirsten og Jan Fig 

velkommen i klubhusudvalget.

Referat bestyrelsesmøde 
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Referat bestyrelsesmøde
Referat bestyrelsesmødet 5. januar

Fraværende Erling Ole Jesper

1. Nyt fra formanden
Jørgen Jensen ønsker ny vinterplads. Alle 

forhold omkring tildeling af vinterpladser 

afklares af havnepladsudvalget og

bestyrelsen kan ikke blande sig deri.

Der er en del restancer i kontingent og 

pladsleje. Jørgen rykker.

Kontingent er til en hver tid skyldigt for 

medlemmer indtil disse udmeldes.

Der skal laves indkaldelse til generalfor-

samling. Peter laver en der udsendes med 

klubbladet.

Jørgen fremsender liste med manglende 

e´mail adresser da alle medlemmer skal 

modtage bladet.

På valg er Jørgen, Leif og Erling, alle villige 

til genvalg.

Jesper Bak meddeler, at der er indkøbt 

presenning til jollevogn. Jesper sørger for 

juniorafdelingens beretning.

2. Bordet rundt herunder:
Ole her forslag til regler til båder der hen-

lægges på pladsen. Dette punkt udsættes 

til Ole deltager i bestyrelsesmødet.

Det skal præciseres på mødet med udvalge-

ne, at udvalgene er forpligtige til at udføre 

de beslutninger der træffes af bestyrelsen.

Regnskabet for bådoptagelse er gjort op, og 

regnskabet for året balancerer.

Vi bør tilkendegive vores tilfredshed, med 

slusens åbningstid i påsken, overfor kom-

munen.

Ejler har fremsendt forslag til ændring af 

havneregulativet vedr. tilslutning af el til 

både i havnen.

Bestyrelsen godkender forslaget og beder 

Ejler indsætte dette i havneregulativet.

Forslag med rødt. El og vand på broerne. 

Landstrøm skal bruges med omtanke. (For-

slag til tekst ændring) og må kun bruges 

såfremt man opholder sig i båden eller 

til 24 timers opladning af batterier, dette 

gælder både sommer og vinterpladser.

Ejler gør opmærksom på fejl i adresse på 

indbetalingskort. Jørgen kontakter PBS.

Ejler har lovet at udsende klubbladet elekt-

ronisk. Ejler har ikke alle e´mail adresser da 

han kun har dem til nyhedsbreve, som alle 

jo ikke får. Da alle der ikke har tilvalgt pa-

pir klubblade skal have bladet elektronisk, 

fremsender Jørgen medlemsliste med mail 

adresser. Hvis der er manglende må der 

udsendes blad med tilmeldingsformular.

Årskruset er ved at være fyldt med navne. 

Peter foreslår en ærestavle opsat i klubloka-

let med en hylde for det gamle krus.

Leif indkøber en rinkning wire til mas-

tekranen.

Der afholdes en introdag med 10 kajakker 

for klubbens medlemmer.

Leif indkøber stikkontakt arrangement til 

autocampere.

Der anskaffes et mobilkort til brug for 

Mobilpay.

Der er lavet en kassebog til festkassen. 

Bogen føres for hvert arrangement.
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Der var engang.......... i Hjarbæk

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
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Fra Markedføringsudvalget / Bestyrelsen

Mail adresser & info om alder
For at kunne udsende nyhedsmail, klubblad og andre relevante informationer 

hurtigt og effektivt, har vi behov for det enkelte medlems mail adresse.
Vi har allerede mail adresser på mange af vor medlemmer, men vil gerne sikre 

os, at alle modtager nyheder og information hurtigst muligt, så vi opfodrer det 
enkelte medlem til at informere / sende sin mail adresse til vor kasserer Jørgen 
Kærsgaard på:  kasserer@viborgsejlklub.dk.

Samtidig er vi blevet bedt af det centrale medlemsregister fra Dansk Sejlunion 
om, at oplyse alder på det enkelte medlem.

Dansk Sejlunion skal bruge denne info for at kunne lave statistik over alders-
fordelingen i danske sejlklubber

Også dette kan oplyses til vor kasserer - eller man kan udfylde nedenstående 
kupon og lægge den i Sejlklubbens postkasse.

Navn Mail adresse Fødeår.
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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                                                       



24

Spurvevej 17 • 8800 Viborg

Tlf. 86 62 22 55
email@borngrafisktryk.dk


