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Indkaldelse til

Generalforsamling
i Viborg Sejlklub
Tirsdag 27. februar 2018
kl. 19.30 i klubhuset i Hjarbæk
Dagsorden

Peter Blach og Ole Moeslund er
villige til genvalg. Frank Rømer
ønsker ikke genvalg.

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det
forløbne år
Herunder:
• Beretning for Juniorafdelingen
• Beretning for 2,4 mR udvalg

7.

Valg af 1 revisorsuppleant for ét år.
Harry Vig er villig til genvalg
Revisor er Knud Bloch og Henning
Lund.

8. Nedsættelse af udvalg
• Havne- / Plads
• Klubhus
• Kapsejlads
• Festkoordinator
• Blad
• 2,4 mR
• Bøje
• Revision
• Projekt ( evt. )

3. Forelæggelse af regnskab for det
forløbne år til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent og
pladsleje
5. Behandling af indkomne forslag
• Ændring af havneregler for
		 overtagelse af ægtefælles /
samlevers overtagelse af
bådplads (se side 14-16)
• Oprettelse af et projektudvalg
(se side 17)

9.

Drøftelse af plan for det
kommende år

10. Eventuelt
6. Valg til bestyrelsen
På valg er Formand Peter Blach
og bestyrelsesmedlemmerne
Frank Rømer og Ole Moeslund.
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Indkomne forslag til generalforsamling
Forslag nr. 1:

Ændring af havneregler for
overtagelse af ægtefælles / samlevers overtagelse af bådplads
Bestyrelsen har besluttet at stille
forslag på Viborg Sejlklubs generalforsamling den 27. februar 2018 om at
det skal formaliseres at ægtefæller,
registreret partner og samboende ledsager kan overtage et medlems plads i
Viborg Sejlklubs del af havnen såfremt
medlemmet afgår ved døden. Den ef-

terladte skal selvfølgelig indmelde sig
som medlem af Viborg Sejlklub, betale
kontingent og pladsleje.

Retningslinier Hjarbæk Havn

og på klubbens vilkår. Det samme er
gældende for anvendelse af og parkering på Sejlklubbens vinterplads.

Som følge heraf foreslås at nedenstående BLÅ tekst tilføjes i Retningslinier for Hjarbæk Havn.

Hjarbæk Havn har to ejere: Viborg
Kommune og Viborg Sejlklub.

Havneregler for sejlklubbens havnedel
Fartøjsejere skal fortøje deres fartøj
forsvarligt på den anviste plads med
2 for- og 2 agter fortøjninger, således
det ikke er til ulempe for andre. Det er
et krav, at der anvendes minimum 12
millimeter tovværk for- og agter, samt
at der er to af fortøjningerne, der er
affjedret.

Den kommunale havnedel omfatter
broerne 1, 2, 3 og 4 ved den sydvestvendte mole, hvor udlejning og øvrig
administration varetages af Forvaltningen i Viborg Kommune. Pladslejerne i den kommunale havnedel
kan anvende Sejlklubbens slæbested,
miljørum, kran og mastekran jvf.
gældende aftale med Forvaltningen..
Gæste pladslejen i den kommunale
havnedel tilfalder Viborg Sejlklub, der
stiller klubhus faciliteter med køkken,
opholds- og badefaciliteter til rådighed
for gæstesejlerne. Gæste pladslejen
afregnes i kuverter, der placeres i postkassen på miljørummet..Oplægning af
både på Viborg Sejlklubbens areal kan
kun ske efter aftale med Sejlklubben

Et fartøj henligger i havnen for ejerens
regning og risiko, og ejeren er pligtig
til, at holde sit fartøj ansvarsforsikret.
Gyldig forsikringskvittering skal fremvises til Havne-/pladsudvalget inden
søsætningen.
Der henvises i øvrigt til: ”Bekendtgørelse om standardreglement for
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Indkomne forslag til generalforsamling
Henvendelse vedrørende bådplads,
venteliste og lignende henvises til
Havne-/pladsudvalget.

overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne
BEK nr 9139 af 15/04/2002: https://
www.retsinformation.dk/forms/R0710.
aspx?id=22114

Ved salg af båd kan bådpladsen ikke
overdrages køberen. Fartøjsejeren
bevarer sin ret til at få anvist plads, såfremt han anskaffer båd senest næstfølgende (denne-, følgende- og næstfølgende-) sæsons første maj og har erlagt
fuld pladsleje. Havne-/pladsudvalget
disponerer over pladsen som låneplads
i den mellemliggende periode.

Bekendtgørelsen kan også ses på
https://www.retsinformation.dk/ hvor BEK
nr 9139 og år 2002 skal opgives.
Reglementet kan også fås i papirudgave hos formanden for Havne-/pladsudvalget.

Såfremt et medlem af Viborg Sejlklub
har en plads i Viborg Sejlklubs del af
havnen og vedkommende afgår ved
døden, kan vedkommendes ægtefælle,
registreret partner eller samboende
ledsager overtage havnepladsen efter
medlemmet, mod at den efterladte
selvfølgelig bliver medlem af Viborg
Sejlklub og betaler pladsleje.

Gældende regler for oplæg af fartøj,
stativ, vogne eller andet udstyr i eller
på Viborg Sejlklubs andel af Hjarbæk
Havn.
Retningslinier for tildeling af bådplads
i Sejlklubbens havnedel i Hjarbæk
For at erhverve bådplads ved en af
sejlklubbens broer kræves der fuldt
medlemskab af Viborg Sejlklub.

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 fremvise gyldig ansvarsforsikring lydende
på pladslejerens navn.

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

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 udvalget straks kan disponere over pladsen.
Hvis båden ikke er søsat inden den 15.
maj, disponerer Havne-/pladsudvalget
over pladsen som låneplads. Fartøjs-

Viborg Sejlklubs Havne-/pladsudvalg
fører en offentlig tilgængelig venteliste.
Medlemmer, der ønsker at stå på klubbens venteliste betaler et årligt gebyr
herfor. Havne-/pladsudvalget er endvidere ansvarlig for, at havneplanen for
sejlklubbens havnedel løbende opdateres og er offentlig tilgængelig.
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Indkomne forslag til generalforsamling
Havne-/pladsudvalget har ret til at
omfordele pladserne (fast og låneplads)
under hensyntagen til bådens størrelse
og for at sikre bedst mulig udnyttelse
af pladserne.

ejeren skal herefter mindst 14 dage
forud for søsætning give Havne-/pladsudvalget besked herom.
Med hensyn til erhvervelse af bådplads
gælder de af generalforsamlingen til
Havne-/pladsudvalget givne direktiver,
herunder bl.a. at:

Ønske om optagelse på venteliste til
bådplads sker ved, at ansøgeren udfylder Havne-/pladsudvalgets blanket
om optagelse på Sejlklubbens
venteliste.

Havne-/pladsudvalget konstituerer sig
med en formand senest 14 dage efter
generalforsamlingen blandt de valgte
medlemmer i udvalget.

Blanketten ligger på sejlklubbens
hjemmeside, i klubhuset og kan også
fås ved henvendelse til Havne-/pladsudvalgets medlemmer.

Formanden er ansvarlig for, at der sker
en løbende opdatering af havneplanen
sommeren igennem, at eventuelle
ledige bådpladser besættes hurtigst
muligt ud fra ventelisterne samt
at Sejlklubbens venteliste løbende
ajourføres. Formanden er endvidere
forpligtet til, at holde bestyrelsesrepræsentanten løbende orienteret
herom.

Blanketten sendes til sejlklubbens
kasserer. Ansøgeren bliver først
optaget på ventelisten, når betalingen er indgået på sejlklubbens konto.
Formanden for Havne-/pladsudvalget
drager omsorg for, at ventelisten opdateres og findes som frit tilgængeligt
opslag i sejlklubben og i skabet på
miljørummet.

Der skal i forbindelse med tildeling
af fast plads erlægges et indskud (se
gældende takstblad). Der betales ikke
indskud ved tildeling af låneplads.
Medlemmer, der allerede har fast plads
i havnen, har fortrinsret til at bytte
denne med en ledig bleven plads af
passende størrelse, før overdragelse
til et medlem fra ventelisten kan finde
sted.



Bådejernes ønsker søges imødekommet i forbindelse fastlæggelsen af den
“nye havneplan” umiddelbart efter den
årlige generalforsamling.
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Bestyrelsen for Viborg Sejlklub

Indkomne forslag til generalforsamling
Forslag nr. 2:

Oprettelse af et Projektudvalg
Det er ikke tænkt at projektudvalget skal stå for den daglige drift og
vedligehold.

Bestyrelsen har besluttet at stille
forslag på Viborg Sejlklubs generalforsamling den 27. februar 2018, om
nedsættelse af et projektudvalg til at
varetage nuværende og kommende
praktiske projekter.

Tanken er at der udstedes et budget,
og der besluttes internt, hvad vi selv
kan lave og hvilke projekter, der skal
udføres af ekstern arbejdskraft.

Det er tænkt at projektudvalget kan
varetage projekter som eks.:

Det er tænkt, at udvalget skal bestå
af 3 til 4 personer.

• Udskiftning af rødvinsbroen
• Gulv i klublokalet
• Etc.
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Regnskab
Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december 2017
Note

2017

2016

Budget 2018

1. Kontingenter
2. Pladsleje
Driftstilskud
3. Andre indtægter
Indtægter ialt

94.538
204.364
51.378
30.273
380.553

98.603
177.696
60.980
39.642
376.921

96
201
58
32
387

Kontingenter
4. Kontorhold
5. Havn og plads
6. Klubhus
Forsikringer
Kapsejladser
7. 2,4 meter
Møder og kurser
8. Juniorafdelingen
Jubilæum
9. Diverse udgifter
Udgifter ialt

-19.261
-44.263
-2.804
-38.734
-41.261
-5.355
0
-7.449
-621
0
-15.949
-175.697

-18.364
-52.740
-72.462
-53.540
-40.646
-808
-1.313
-11.181
-3.675
-35.180
-5.642
-295.551

-19
-42
-31
-45
-41
-5
-5
-7
-3
0
-35
-233

Resultat før afskrivninger

204.856

81.370

154

Afskrivninger
Afskrivninger i alt

-99.000
-99.000

-99.000
-99.000

-99
-99

Resultat før finansielle poster

105.856

-17.630

55

10. Finansielle indtægter
11. Finansielle omkostninger
Finansielle poster i alt

521
-34.534
-34.013

4.087
-40.486
-36.399

1
-35
-34

ÅRETS RESULTAT

71.843

-54.029

21
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Balance pr. 31. december 2017
Note
AKTIVER
ANLÆGSAKTIVER
12. Grunde og bygninger
Materielle anlægsaktiver i alt
Værdipapirer
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
OMSÆTNINGSAKTIVER
Tilgodehavende medlemskontingenter
Moms og afgifter
Tilgodehavender i alt
13. Likvide beholdninger
Likvide beholdninger i alt
Omsætningsaktiver i alt

AKTIVER I ALT
PASSIVER
EGENKAPITAL
Kapitalkonto primo
Overført resultat
Kapitalkonto i alt
GÆLDSFORPLIGTELSER
14. Kassekredit
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Moms og afgifter
Kortfristede gældsforpligtelser i alt
Gældsforpligtelser i alt

PASSIVER I ALT
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2017

2016

1.230.155
1.230.155

1.329.155
1.329.155

7.734
7.734

7.734
7.734

1.237.889

1.336.889

24.612
145
24.757

6.229
0
6.229

419.712
419.712

273.431
273.431

444.469

279.660

1.682.358

1.616.549

779.118
71.843
850.961

833.147
-54.029
779.118

811.590
19.807
0
831.397

826.931
4.148
6.352
837.431

831.397

837.431

1.682.358

1.616.549

Tak til Jørgen Kærsgaard for forsidefoto og flotte dronebilleder.
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Nyt fra Havne-/Pladsudvalget

Udlån af
klubbens
bundsliber

Vedrørende brug
af strøm på
vinterpladsen

Det er muligt at låne en af klubbens
bundslibere, også selvom båden ikke
står på vinterpladsen i Hjarbæk.
Man skal dog være opmærksom på, at
den kun må fjernes fra klubben, hvis
man giver undertegnede besked.

På baggrund af en aktuel forespørgsel om brug af strøm på vinterpladsen skal vi oplyse, at af hensyn til
brandfare skal strømmen bruges med
omtanke.
Man skal naturligvis kunne vedligeholde sit batteri hen over vinteren,
men der er ingen grund til, at man
konstant har ledning tilkoblet sin båd,
da opladning i de fleste tilfælde vil
kunne ske i løbet af 24 timer.

Da det har vist sig at brug af netskiverne har været lidt vanskelig, er
det besluttet at gå tilbage til de alm.
slibeskiver. (10 kr. pr. stk)
Der betales 20 kr. plus forbrug for at
låne maskinerne.
Man skal selv fjerne brugte skiver fra
kassen og maskinen, ligesom man selv
skal tømme / skifte poserne.

Man skal især ved forårsklargøringen
vise hensyn ved ikke unødig at beslaglægge de få stikkontakter der er,
når man ikke selv er på havnen.

Ved fejl eller mangler, rettes henvendelse til undertegnede.

Ovenstående gælder også på sommerpladserne.

Med venlig hilsen
Børge List

Med venlig hilsen
Havne-/Pladsudvalget

bmblist@gmail.com
Mobil: 23 39 25 06

PS. Der gøres opmærksom på, at
betaling for forbrug og lån kun kan
foregå kontant.

11

Valgmødet i Løgstrup
Af Jørgen Buus

Hans indlæg sluttede med et indhentet
overslag over, hvad en museumshavn
ville koste. 13 millioner kroner lød det
på – kun 136 kroner pr. indbygger i
Viborg Kommune! Da sprang tankerne
igen. Hold da op – Tænk, hvad vi i
Viborg Sejlklub har investeret i tidens
løb. Hele havnens nordlige mole har vi
udbygget gang på gang fra en træbro,
som i en storm sejlede afsted til Kvols
hage til i dag, hvor vores nyrenoverede
stenmole, med et meget flot molehovede beskytter havnen (hele havnen)
for nordlige og østlige vinde. (Molehovedets pæle er 9 meter lange, vidste du
det ?)
Læg hertil andre faciliteter, som
klubhus, slæbested og kran. Faciliteter,
der gør en havn til en havn.
Det har kostet rigtig mange millioner,
som medlemmer har betalt og ydet
arbejde for. Godt gået.

Jeg var til vælgermøde i Løgstrup i
forbindelse med kommunalvalget.
Jeg bor i Hald Ege, så det der fik mig
til at møde op var et punkt på dagsordenen omkring Hjarbæk Fjord og et
forslag om en ny havn – kaldet museumshavnen.
Leif Tipsmark, der er talsmand for
sjægterne fortalte om Fjordbase
Hjarbæk og om et forslag til en lavvandet museumshavn – syd for den
nuværende havn.
Der var lavet en flot forslag og en
gennem arbejdet tegning over denne
nye havn. Det ville blive et
meget smukt anlæg. Dejligt hvis
sjægtelauget fir deres egen havn.
Flot ville det være at køre ud på molehovedet med havneanlæg på begge
sider af molen.
Jeg kører næsten altid ud på molen og
nyder synet af sjægterne. Tænker på
deres tidligere brug for en familie, som
havde deres udkomme af sjægten og
måske et lille jordlod. Stor respekt for
dem. Det har jeg også for dem, der i
dag holder en gammel sjægt sejlende.
Jeg har i 25 år selv haft en træbåd og
ved hvilket arbejde, der er forbundet
hermed. Det var lidt af et tankespring,
så tilbage til Leifs indlæg.
Han startede med at sige at Hjarbæk
Havn var for alle de 93000 borgere i
Viborg. Den bemærkning glædede mig
meget.

Vores formand Peter Blach kom i sit
indlæg ind på ulemperne ved havnens opdeling i en kommunal del og
sejlklubbens del. Det er en besynderlig
konstruktion.
Tankespring igen. Kunne man tænke
sig, at en fodboldklub, der helt fra
bunden på frivillig basis har opbygget
alle faciliteter til klubben – at den fik
at vide at nu ville kommunen overtage
halvdelen af klubbens eneste bane
og bestemme hvem der skulle spille
på banen? Det ville nok aldrig finde
sted, men det er ikke mindre det ,som
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havnen unødvendig. Hvordan starter
man lige et samarbejde på den måde?
Glem al snak om Hjarbæk havn, som
havnen for de 93000 indbyggere.
Ærgerligt, for det er ikke til fordel for
nogen af brugerne og det medfører en
dårlig udnyttelse af bådpladserne.
Der er kun et havnehul, og som nævnt
er det, der gør en havn til en havn,
placeret i sejlklubbens del.
Det er det samme vand vi sejler i , så
på sigt må der vel komme folk til, der
kan se, at der må tales sammen.
Præcis som i fodboldklubberne.
Ovenstående helt for egen regning.

Viborg Kommunes forvaltning har
gjort over for sejlklubben. Bemærk
at der står forvaltning – den politiske
beslutning blev først truffet 5 måneder
efter at overtagelsen var trådt i kraft.
Teknisk udvalg vedtog det på et møde
under et punkt til orientering– men
ikke enstemmigt. Ret besynderligt
sagsbehandling!
Kommunen/forvaltningen skrev så
pænt at overtagelsen skyldes, at de
ville mere i kontakt med brugerne i
den kommunale del af havnen – for
mit vedkommende bestod kontakten i
det årlige girokort!
Dygtigt lobby arbejde fra toppen
i sjægtelauget, men det splittede
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Referat bestyrelsesmøde 21. nov. 2017
dage uden opsyn. Erling skriver et
indlæg til bladet.

Punkter iflg. udsendt dagsorden:
1. Bådoptagning
Bådoptagningen er forløbet usædvanligt fint på trods af en del vind
især lørdag.

5.

Der er genereret et mindre overskud, der gør at der ikke vil komme
prisforhøjelser på isætning til
foråret.

6. Havnefest
Erling oplyser at festen forventes
afholdt. Hver af de tre parter giver
en underskudsgaranti på 3000,Arne Remme er stadig med i udvalget, hvilket er godt, da det er ham,
der har styr på det.

2. Status og strategi i havnen
Der er meget, der tyder på, at der
vil ske noget i den sydlige side af
havnen.
Vi skal holde alle muligheder åbne.
Viborg kommune er en kompetent
og solid partner i disse forhold.
3.

Overtagelse af bådplads
Bestyrelsen ønsker på generalforsamlingen at stille forslag om, at
ægtefæller eller papirløse skal
have mulighed for at overtage
pladsen efter en afdød.

7.

Bordet rundt
Intet at referere.

8. Juniorafdelingen
Virksund Sejlklub har talt med
juniorlederen og formanden om
muligheden for sammenlægning af
nogle funktioner i juniorafdelingen. Vi skal dog passe på det ikke
skader den velfungerende afdeling.
Vi har jo stadig projektet med en
kølbåd liggende, således at lidt
større juniorer kan fastholdes i
klubben og deltage i onsdagssejladserne.

Forslag til generalforsamling
Peter foreslår, at der oprettes et
projektudvalg, som skal stå for
udførslen af forbedringer og tiltag i
havnen. Udvalget får ikke sit eget
budget. Det menes ikke som en
konkurrent til ældresagen, men
snarere som muligheden for at
yngre også kan deltage.
Bestyrelsen har et forslag til nyt
bestyrelsesmedlem.

4. Brug af strøm på efterladte både
Det skal præciceres, at det er uforligneligt med godt sømandskab, at
en båd har tilsluttet strøm flere
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Ref. Frank Rømer, 29/11-17

Referat bestyrelsesmøde 16. jan. 2018
Tilstede: Peter, Erling, Leif, Ole, Jørgen. Fraværende: Frank

Der var i bestyrelsen bred enighed
om modtageren.

Punkter iflg. udsendt dagsorden:
1. Regnskab
Foreløbig opgørelse viser, at regnskabet ser fornuftigt ud.
Mere information fra kassereren på
generalforsamling.
2. Generalforsamling
Generalforsamling afholdes 27.
februar 2018 kl. 19.30.

6. Fornyet henvendelse fra Anders
Jensen vedr. udvikling af Hjarbæk
havn
Vi har igen fået henvendelse fra
Anders Jensen vedr. udvikling af
Hjarbæk og Hjarbæk have.
Fra VS’s side er det besluttet at tage
et kaffemøde med AJ, for at høre
hans ideer til fremtidig udvikling.

Der udfærdiges indkaldelse, der
udsendes iflg. vedtægterne.
7.
3.

Ægtefælle / samleveres
overtagelse af bådplads
Bestyrelsen har til generalforsamlingen, besluttet at stille forslag
om ændring af havne regler vedr.
ægtefælles / samleveres mulige
overtagelse af bådpladser.

Dansk Sejlunion har strammet
prøvekravene til praktisk sejlads.
Underviserne løser dette ved
et evt. samarbejde med Dansk
Fritidssejler Union, der ligesom
Dansk Sejlunion er godkendt af
Søfartsstyrelsen som udbyder af
duelighedsprøver.

4. Gule ærter
Traditionen tro, indbydes der til
gule ærter, der i år afholdes tirsdag
6. februar kl. 18:30 i klubhuset.
Tilmelding til formanden på:
peterblachnergimail.dk

8. Kajak
Der kan ikke gives tilskud fra
Viborg kommune / tipsmidlerne,
til evt. oprettelse af kajakafdeling.
under VS. Bestyrelsen vil diskutere
hvordan vi kommer videre med
dette projekt.

Der vil være foredrag og billede
fremvisning af Jørgen Christiansen, som kommer og fortæller en
sejltur i det Græske øhav.

9.
5.

Duelighedsundervisning
Der er p.t. 13 kursister.

Vandrepokal
Bestyrelsen diskuterede mulige
modtagere af årets Vandrepokal.

Næste møde
Næste møde er aftalt til mandag
19. februar kl. 19.00.
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Ref. Ole Moeslund

professionelle

Vi er
til fingerspidserne ...

Vi står altid klar til at hjælpe

Ann til Sporteblad.indd 1
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Kalenderen
FEBRUAR
01. februar

Duelighedskursus 19.00

Hjarbæk

03. februar

Svømning 10.00-11.00

Søndre skole

08. februar

Duelighedskursus 19.00

Hjarbæk

Gule ærter (Klubhus optaget)

Hjarbæk

21. februar

Generalforsamling i Hjarbæk Borgerforening
(Klubhus optaget)

Hjarbæk

22. februar

Duelighedskursus 19.00

Hjarbæk

27. februar

Generalforsamling i Viborg Sejlklub
(Klubhus optaget)

Hjarbæk

01. marts

Duelighedskursus 19.00

Hjarbæk

03. marts

Svømning 10.00-11.00

Søndre skole

Bestyrelsens møde med udvalgene
(Klubhus optaget)

Hjarbæk

08. marts

Duelighedskursus 19.00

Hjarbæk

10. marts

Svømning 10.00-11.00

Søndre skole

MARTS

Fra fællesturen 2017
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Fra fællesturen 2017

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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Svømning
Sæson 2017/2018

Der er gratis adgang på lørdage kl. 10.00 til 11.00 til svømmehallen på Søndre Skole.
Klubmedlemmer og pårørende er velkomne.
Svømmesæsonen starter lørdag 28/10, og sidste gang er 21/4 2018.
Vi deler timen med Viborg Roklub/kajakklub. Livredder er Anders Fill Eskildsen.
Evt. henvendelser til
Jan Fig
Tlf. 40 17 15 82
Email: fig@webspeed.dk

Svømmedatoer 2018:
6/1 13/1 20/1 27/1

2/3

3/3

10/3 17/3

7/4

14/4

21/4

På grund af skoleferier og andre aktiviteter er der ikke svømning på flg. datoer:
10/2-18, 17/2-18, 24/2-18, 24/3-18 og 31/3-18.
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Udtræden af Viborg
Sejlklubbens bestyrelse
partnere til klubben.
Når alt kommer til alt syntes jeg, vi
har en klub og havn med en række
aktiviteter, der er vigtige for at gøre
såvel klubben som havnen hyggelig og
attraktiv for medlemmer og gæster.

Efter at have været i Viborg Sejlklubs
bestyrelse i ca. 12 år har jeg valgt at
udtræde heraf med virkning pr. 1.
februar 2018.
Det har været en spændende periode
at være i bestyrelsen, og jeg syntes det
har været specielt interessant at være
med til følgende:

En væsentlig årsag hertil er det fælles
engagement og dermed mulighed
for at sejlklubben kan eksistere på et
grundlag, som gør at rigtig mange har
mulighed for at have båd i havnen og
dermed nyde glæden ved at sejle på
fjorden og ud i den store verden.

• Renovering af klubhuset
• Uddybning af havnen, etablering
af molehoved og større pladser i den
yderste del af havnen
• Køb af æblehaven og etablering
af pladsen som en integreret del af
havnepladsen
• Afholdelse af havne-by-fest i samarbejde med Hjarbæk Borgerforening og Sjægtelauget
• Duelighedskurser
• Etablering af p-plads for autocampere.

Jeg føler, jeg har aftjent min værnepligt
og udtræder derfor af bestyrelsen,
ligesom jeg også udtræder af havneby-festudvalget efter afholdelsen heraf
i sommeren 2018, men tilbyder bestyrelsen at forsætte med at være koordinator for vores duelighedskursus.
De bedste sejlerhilsner fra
Erling Hansen

Ovennævnte forhold har været spændende at gennemføre og se resultatet
af, men også forhold som har givet anledning til sunde og kritiske drøftelser
imellem klubbens medlemmer.

Afgående næstformand

Det har også været en glæde at se, at
der altid har været medlemmer, som
har været villige til at være med til at
udføre de opgaver, der er taget beslutning om. En stor tak til alle sejlklubbens medlemmer og samarbejds-
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Brug af
klubbens
bundslibere

Inspiration
til den nye sæson?

Man selv skal holde tal på forbrug
af slibeskiver, og sørge for
afregning til undertegnede.
Pris for slibeskiver:
Almindelige: 10 kr. pr. stk.
Skrabejern er inkl.
Det koster min. 20 kr. at låne
maskinerne.



Børge List
Formand Havne-/ Pladsudvalg

Indbydende sejlerkogebog med
måltider, der kan tilberedes i
selv primitive kabysser på 20-30
minutter. Måltider, som bare gør
glæden ved det frie liv på havet
endnu større. Set hos Weilbach
til kr. 270,-

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

»Hvad enten man er begynder i kabyssen eller en mere erfaren kok, kan man
ikke undgå at forbedre maden om bord
efter at have anskaffet denne bog. Og selv
med den mindste lillebitte kabys vil du i
denne bog finde idéer, så du bliver i stand
til at sejle med stil. Det har aldrig været
lettere eller mere lækkert at kaste anker
og indtage en frokost bestående af en
fiskegryde med gremolata. Bogen vil snart
kunne skaffe også dig en særdeles tilfreds
besætning«

Referat fra generalforsamling, klubbens
vedtægter samt takstblad for 2018 kan findes
på hjemmesiden.
www.viborgsejlklub.dk

– Michelinkokken Chris Galvin om
Kogebog for sejlere
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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
Ole Moeslund
Egedal 6, Hald Ege
8800 Viborg

Mobil 20 32 86 33
olemoeslund@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Bladudvalg og Klubhusudvalg

Frank Rømer
Bavnevej 10, Hjarbæk
8831 Løgstrup

Tlf. 86 64 22 35
f.romer@live.dk

Bestyrelsesmedlem

Havne-/pladsudvalg og 2,4mR

Leif Vang
Stenbjergkvarteret 17
7400 Herning

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

Leder af Juniorafdeling
Torben Laier

Mobil 24 63 76 53
tkla@skivekommune.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
lblack@vetus.com

Lars Borreskov

Mobil 40 41 82 73

Åge Foldbjerg

Mobil 40 72 92 44

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

Morten Bøgild

mortenbogild@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

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

Sis Larsen

Mobil 40 93 27 71
sidselnatasja@hotmail.com

Klubblad
Michael Laugesen (ansv. redaktør)

Mobil 27 14 72 28
michaell@ugesen.dk

Bestyrelsessuppleant
Per Vig Laursen

Mobil 24 84 93 86
5xvig@os.dk
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Spurvevej 17 • 8800 Viborg

Tlf. 86 62 22 55

email@borngrafisktryk.dk
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