Møde med Viborg Kommune

25/8 2020

Viborg sejlklub kl. 08:00
Deltagere:
Jens Møller Vestergaard
Kim Würtz
Leif Vang
Jørgen Kjærsgaard
Jesper Bak

Hermed forslag til en dagsorden den 25. aug.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Oprensning havn og havne indløb.
Toiletbygning stand, den eksisterende bygning er i dårlig stand og lidt uhumsk.
Leje aftale for areal til toiletbygning, den oprindelige aftale er opsagt i 2009
Etablering af tømningsanlæg for spildevand.
Toilet på stranden, der henvises til havnen på et skilt, og sejlklubbens toiletter anvendes derfor som
offentlige, det skal der ses på.
Den store kommunebro trænger til eftersyn, den er ved at være noget vakkelvorn.
Betaling for gæstesejlere mangler, når der er røde mærker på pladser.
Index regulering af priser i samarbejdsaftalen.
Evt.

1. Viborg sejlklub undersøger omfanget og pris. Sejlkuben sender budget til kommunen. Kommunen
vil gerne have sejlkuben står for projektet, men vil gerne bidrage økonomisk. Kommunen står for
myndighedsbehandlingen. Fordeling af økonomi aftales når omfanget kendes.
2. Det er ikke den dårligste toiletbygning i kommunen, derfor er den ikke først i køen til udskiftning. I
det tilfælde sejlklubben vil indgå i et samarbejde om en ny bygning, er kommunen åben for et
samarbejde omkring en ny toiletbygning, det er i vores interesse, da det vil fjerne noget af
belastningen fra toiletterne i klubhuset.
3. Kim Würtz undersøger hvad der ligger hos kommunen, og vender tilbage.
4. Kommunen har afsat kr. 100.000.- til etablering, sejlklubben skal stå for driften, det indarbejdes i
samarbejdsaftalen. Sejlklubben tager en dialog med Energi Viborg, for at afklare tekniske forhold
ang. tilslutning. Jens Møller vil gerne have arbejdet bliver udført i år. Kommunen kommer med
udkast til driftsaftale.
5. Natur og vand i Viborg kommune arbejder med at etablere toilet ved stranden, det kræver
dispensation fra naturstyrelsen, det er de ved at søge.
6. Broen gennemgået, det er tydeligt at meget af træet på ”dækket” sidder løs. Det løses ved at
montere nye skråstivere umiddelbart under ”dækket” og generelt spænde alt efter.
7. Kommunen opfordrer sejlere til at sætte skiltet på grønt når man er væk nogle dage, det er god
service for gæstesejlere. Info sendes ud til foråret.
8. Jørgen regulerer priserne efter den generelle pristalsregulering, det fremgår af samarbejdsaftalen.

9. Renholdelse af den kommunale mole ind mod havnebassinet, bliver indarbejdet som en
standardopgave hos kommunen.
Affaldshåndtering har været en udfordring i den kommunale del af havnen. Kommunen og
sejlklubben er interesseret i en fælles løsning med affaldshåndtering, Kim og Jesper kontakter Revas
for en fælles løsning.
Administration af havnepladser er en stor opgave for kommunen, de er ved at se på en IT-løsning,
når der findes en løsning, bliver sejlklubben orienteret.

