BESTYRELSESMØDE 11. APRIL 2017

Tilstede:
Peter, Erling, Leif, Frank, Ole, Per ( suppleant )
Fraværende: Jørgen.
Planer for første halvdel af 2017
- Sct Hans fest sammen med Hjarbæk borger forening
- Forårsfest 29. April
- Broer renses med alge fjerner
- Mastekran renoveres og sokkel repareres
- Søsætning 22. April
- Stativer på plads 25. April
- Forberedelse til Autocampere – strøm og skilte
Søsætning 22. April
- Kran er bestilt
- Elly laver mad til middag, der som sædvanligt kan købes til små penge
Bådstativer
Båd stativer placeres primært langs bøgehækken i Æblehaven
E-post
Klubben har nu fået en e-boks for at kunne modtage officielle papirer fra kommune/ stat etc.
Udsendelse af kontingent og pladsleje
Udsendelse af opkrævning for kontingent og pladsleje, vil ske ultimo April til betaling i Maj måned.
Status på duelighedskursus
Dueligheds kurset er nu igen gennemført med succes.
Vi havde 17 kursister, hvoraf de 13 valgt at gå op til eksamen.
10 kursister bestod eksamen og vore undervisere har, helt ekstra ordinært, tilbudt ekstra lektioner til de
kursister som ikke bestod, så de har en mulighed for at gå op igen til en sommer eksamen.
Møde I Dansk Sejlunion.
Jørgen og Erling har deltaget i et møde arrangeret af Dansk Sejlunion under temaet ” Udvikling af
sejlklubberne”
Der var flere interessante indlæg omkring hvordan andre klubber har iværksat aktiviteter for at udvikle
klubberne.
Meget af dette vil også kunne bruges i Viborg Sejlklub.
Junior afdeling og samarbejde med Virksund
Vi er, af Virksund Sejlkub, blevet spurgt om vi er interesseret i at indgå i et samarbejde omkring vore juniorer.
Dette skal selvfølgelig disktures med vor nuværende leder af Junior afd. – Torben Laier, før vi vender officielt
tilbage til Virksund Sejlklub
Peter taler med Torben, hvorefter vi kontakter formanden for Virksund Sejlklub for evt. videre diskussion.
Bordet rundt
Erling:
Sauna projekt er skrinlagt, da forespørgslen vi har modtaget omkring opstilling af sauna,
udelukkende omhandler sommer månederne
Flydebro som erstatning for ”rødvinsbroen” bliver et problem, da en flydebro er betydelig
bredere end vor nuværende bro. Projektet gentænkes.

Ole:

Lars Borreskov har oprettet en facebook side med navnet:
”Viborg Sejlklub Hjarbæk Havn”
På den side vil der stå løst og fast omkring aktiviteter etc for Viborg Sejlklub og havnen .
Det er en lukket side, så tag og tilmeld jer så vi kan få den delt mest muligt.

Leif:

Koordinering af Kajak dag med Jørgen Kærsgaard.
Udsendelse af dato i god tid for tilmelding
Leif har som medlem af PR udvalget, sammen med Lars Borreskov, lavet et udkast til en
”Hjarbæk Folder” som skal lægges i de omkring liggende havne.
Folderene beskriver Hjarbæk fjord og havn, og fortæller lidt om slusen, vand dybder, havnen
seværdigheder etc.

Peter:

Det er besluttet at dagsorden vedr. bestyrelses møder samt referater, sendes til suppleanten på
samme vilkår som til resten af bestyrelsen.
Vi har problemer med dybden på to bådepladser, hvor der er sket en sammen skridning og/eller tidligere udgravet rende er ”skæv” i.f.t. pladsen efter flytning af pælene.
Disse to bådpladser bliver uddybet 12. April.
Erling ønsker at få ført til referat, at han ikke har været orienteret om denne uddybning og i
øvrigt er imod beslutning om dette.

Generelt:

Der er stillet forslag om at få lavet en ”Ønske / udbedringsliste” over ting som skal repareres og
/eller laves. Meningen er så, at folk kan skrive sig på til nogle punkter, som de mener de kan
håndtere.
Bliver diskuteret på næste bestyrelses møde..

Næste bestyrelses møde er 2. Maj 2017.

