Referat bestyrelsesmødet d 22 marts.
Dagsorden :
1. Referat fra sidste møde.
2. Forslag om at ændre klubbladet til månedligt nyhedsblad.
3. Generalforsamling.
a. Tidspunkt for afholdelse
b. Koordinering, udsendelse af næste klubblad
c. Åbne for indkomne forslag.
4. Drift under corona restriktioner, herunder gennemførelse af søsætning.
5. Status oprensning havn og indløb.
6. Landdistriktsudvalget i Viborg har bevilget penge til havnen opgradering af toilet, se link
nederst i indkaldelsen.
7. Høring omkring ændring af broreglement for Aggersund og Vilsundbroen, samt 3 årig
begrænsning på Oddesund.
8. Kongsgaarden.
9. Data vandstand og vind fra Virksunddæmningen.
10.

FLID generalforsamling den 27 april.

11.

Havne/plads administration af pladser. Indkommet forslag.

12.

Evt.

13.

Næste møde.

1. Junior medlemmernes medlems registrering gennemgåes.
2. Forslaget tages med på generalforsamlingen.
3. Der indkaldes til generalforsamling når Coronarestriktioner tillader det, vi håber på en
afklaring inden næste bestyrelsesmøde.
Næste klubblad udsendes med indkaldelse, forslag kan stadig fremsendes, indtil
indkaldelse.
4. Der er søsætning d 17 april.
Der en nu mulighed for, at op til 50 personer kan forsamles i foreningsregi, dette gør
bådisætningen lettere, afstand og afspritning skal dog overholdes. Personer der ikke har med
aktuelle både at gøre må, af sikkerheds hensyn, holde sig væk fra kranområdet.
5. Vi afventer stadig forundersøgelser fra Flid.
6. Der er fra landdistrekt udvalget bevilliget penge til nyt toilet i Hjarbæk.Mere info senere.
7. Viborg sejlklub tilslutter sig DS klage over høring om reduceret åbning af Aggersund og

Vildsund broerne.
8. . Der er mulighed for, at kongsgården bliver til salg, kommunen går muligvis ind i sagen
med mulighed for, at lokale foreninger kan erhverve lokaler. Vi afventer nyt.
9. Der er et forslag om data fra dæmningens vind og vandhøjde målinger gøres tilgængelige.
Forslaget indebærer en væsentlig udgift for de involverede, vi takker nej.
10. Flid generalforsamling, Per deltager hvis muligt.
11. Havne/plads administration, Havne/plads udvalget skal overholde gældende, som det
fremgår af regulativet, derudover kan bestyrelsen ikke blande sig.
12. Evt. intet.
13. Næste bestyrelsesmøde 27 april kl. 18.00.

