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Referat fra sidste møde  

Ingen kommentarer.  

 

Indkaldelse til generalforsamling  

Bestyrelsen har ganske få rettelser til indkaldelse, som er udarbejdet af Peter Black. De vil 
blive udført snarest og dernæst vil en indkaldelse blive sendt ud hurtigst muligt.  

 

Status havneuddybning  

Der er intet nyt siden sidste møde udover, at Sejlklubben har udført nye lodskud, som er 
indsendt kommunen og COWI til brug for udarbejdelse af budgetoverslag. 

 

 

 



Forslag fra Lars Borreskov omhandlende nybegynder-sejldage 

Bestyrelsen har modtaget følgende forslag fra Lars Borreskov:   

Med bestyrelsens accept vil jeg derfor iværksætte først at forhåndsaftale med en håndfuld 
bådejere og herefter at reklamere via hjemmeside, Facebook og nuværende/tidligere 
duelighedshold. Bådejere der vil deltage mener jeg skal belønnes med fx. en VS fleech e.l.: ca. 
500,- til hver. Deltagelse forestiller jeg mig skal koste 500,- og ikke kræve VS medlemsskab. 
Dermed bør det ende ud med et mindre overskud til klubben og forhåbentligt med nye 
medlemmer og både på ventelisten. Der skal være 2-4 deltagere på hver båd og jeg forventer at 
der skal være 6 sejl-aftener og afsluttende en længere sejlads med en overnatning frem til 
sommerferien. 

Konceptet er for begyndere eller uerfarene og jeg vil dele deltagere op så deres ønsker opfyldes, 
hvad enten det blot er at snuse til sejlads eller om det er at blive bedre til at trimme som 
nybegynder. Der skal naturligvis lægges vægt på sejlsikkerhed. 

Bestyrelsen vil gerne bakke op om forslaget, da der er enighed om at det er et godt og 
nødvendigt markedsføringstiltag som forhåbentlig vil kunne øge tilgangen af nye og yngre 
sejlere til klubben.  

 

Invitation til stiftende generalforsamling i Limfjorden Sejlsport  

Viborg Sejlklub sender tre repræsentanter, Egon Jensen, Mikael Black og Emil L. Pedersen. 
Bestyrelsen har som sådan ingen forslag eller andet til mødet, men man ønsker at holde sig 
informeret og opdateret.  

 

”Det Grønne Råd”  

Viborg Sejlklub er ikke blevet optaget i det grønne råd. Dog vil Viborg Sejlklub have mulighed 
for at deltage i møder, der menes at have indflydelse på os.  

 

EVT.  

Pladsfordelingen er blevet drøftet, med henblik på at få alle pladser besat.  

El-standere ved autocampere, Bestyrelsen har indhentet tilbud på el-standere med lys til 
autocamperpladsen. Der er fundet nogle til en god pris, og der vil blive indkøbt tre styks.  

 

Næste møde  

Jørgen Kjærsgaard indkalder til ”mini-møde”, når regnskabet er færdigt. 

 


