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Valg af dirigent 

Dirigent er Erling Hansen, og det bekræftes at generalforsamlingen er lovligt indkaldt,  de 
fremmødte er stemmeberettigede og forsamlingen dermed er beslutningsdygtig.  

 

Bestyrelsens beretning for det forløbne år  

Afgående formand Jesper Bak fik ordet, her er hans beretning på vegne af hele bestyrelsen. 

Velkommen til.  

Mindeord Harry Vig 

Harry Vig Lauersen afgik ved døden den 28. januar, efter længere tids sygdom. 

Harry har været aktivt medlem af sejlklubben siden 1977, han har været bestyrelsesmedlem, siddet i flere udvalg, 
blandt andet havnepladsudvalget, og gennem årende ydet en stor indsats for klubben.  

Manglede man en bil til oprydning på pladsen, eller var der tømerarbejde i klubhuset, stod han klar. 

Motorbåden Lucky har givet Harry mange gode oplevelser. Da den blev utæt, lagde han selv glasfiber på den, et godt 
billede på det entreprenørskab der kendetegnede Harry.  

Harry blev 85 år og efterlader sig sin hustru Bente, fire børn, børnebørn, og oldebørn.   



Æret være Harrys minde. 

 

Nu er det som bekendt kun godt et halvt år siden sidste generalforsamling, der er dog sket en del hen over efteråret 
og vinteren. 

Oprensningen af havnen er en af de opgaver som fylder og har fyldt meget. 

Status er, at kommunen har hyret Cowi til at lave en budgetpris, på oprensning i havnen og ud til de første to side 
afmærkninger i sejlrenden. 

Grundlaget er de tidligere miljøundersøgelser af bundmaterialet, og de lodskud vi i sejlklubben har foretaget. 

Når budgetprisen er på plads, bringes projektet videre til budgetforhandlingerne hos kommunen, forhåbentlig til 
realisering i 2023. 

Vores håb er at vi ender med en dybde på 2,5 m, som er den oprindelige dybde, og samme dybde som slusen i 
Virksund har. 

Karin efterlyser mere input til bladudvalget, er der nogle medlemmer som ligger inde med gode historier fra et togt 
eller to, er de meget velkomne. 

I bestyrelsen har vi drøftet vores kapsejlads, i samarbejde med udvalget håber vi det lykkedes at få antallet af 
deltagere op, Mikael Black er bortrejst hen over sommeren, vi håber alligevel andre vil tage det op, og få gennemført 
nogle sejladser. 

Lars Borreskov har taget initiativ til sejlerskole for begyndere. Et rigtigt godt initiativ, som kan være med til at give 
større aktivitet fremadrettet. 

Vi deltager i stiftende generalforsamling i Limfjorden sejlsport. Formålet med Limfjorden Sejlsport er bl.a. at skabe 
tværgående aktiviteter og skabe fornyet, tværgående samarbejde mellem sejlklubber, bådelaug og 
windsurferklubber mv. i området.  

Udviklingsplanen for Hjarbæk er godkendt i byrådet. Som nævnt ved standernedtagning, er det der kommer til at 
påvirke sejlklubben mest, de forbedrende faciliteter på havnen, som legeplads ved stejlepladsen, siddetrappe på 
ydermolen, og er en ny toiletbygning,  

Vi skal i dialog med kommunen omkring etableringen af toiletbygningen, når den skal realiseres. 

Planen gennemføres inden for tre år. 

Det er selvfølgelig i vores interesse, at hele området får tilført midler, jo mere vi kan tilbyde medlemmerne og 
gæsterne jo bedre er det. 

Som jeg tidligere har nævnt, genopstiller jeg ikke som formand, og bestyrelsesmedlem ved denne generalforsamling. 

Jeg håber der vil blive taget godt imod den nye formand. Som afgående formand betyder det meget at kunne 
aflevere stafetten godt videre. 

I forhold til den daglige drift, vil vi gerne præcisere fra bestyrelsens side, at de respektive udvalg har beføjelserne til 
træffe de nødvendige beslutninger. 

Pas nu godt på den nye formand, er man utilfreds med noget, så kom frem med det på en god og en konstruktiv 
måde. Det er det bedste for medlemmerne, og klubben som helhed. 

Tak for ordet. 

Jesper  

 

 



Beretning for Junior og 2,4 m udvalg.  

Junior:  

Ca. 25 børn har været på søerne i sommer. Torben Laier kan i øvrigt berette at det er gået 
rigtig godt og at han er meget fortrøstningsfuld om fremtiden for afdelingen.  

 

2.4 mR:  

Jan Fig beretter om en fin sæson der har været ekstra lang, der er blevet sejlet helt ind i 
november måned. Der bliver i øvrigt fortalt solskinshistorier om den forskel 2.4 mR kan gøre 
for især handicappede.  

 

Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 

Jørgen Kærsgaard fremlægger årsrapporten. Her bliver især punktet om kontorhold 
fremhævet af Jørgen selv. Udgifterne er blevet væsentligt højere sammenlignet med tidligere 
år. Jørgen minder om, at han på generalforsamlingen sidste år ikke ønskede genvalg men 
indvilligede i at fortsætte, indtil der kunne findes en anden løsning. Denne løsning kunne være 
at regnskabet, betalinger, opkrævning, medlemsdatabasen og tilskudsansøgningerne burde 
ligge på en og samme person, for at forenkle processerne og samtidig nedbringe 
administrationsomkostningerne. Der søges derfor fortsat en afløser til kassererposten.  

Der bliver fra forsamlingen i øvrigt spurgt ind til forsikringer, og der er enighed om at de skal 
revideres.  

 

Fastsættelse af kontingent og pladsleje. 

1. Bestyrelsen fremlægger et forslag om at hæve priserne med 4%, begrundet med at 
forbrugsudgifter stiger med ca. det samme.  
 

2. Lars Black forslår ingen prisstigning, begrundet med at de store pladser vil ifølge Lars 
betale renters rente.  
 
 

3. Per Vig forslår en prisregulering på mindst 10%, ingen begrundelse.  
 

Der foretages anonym afstemning og stemmerne fordeler sig således:  

1. 22 
2. 14 
3. 2 



Behandling af indkomne forslag.  

Bestyrelsen foreslår en revidering af passiv/pensionist medlemskab. Den nuværende 
formulering kan lede til misforståelser.  

 

Nuværende tekst (den del af §3 som omhandler pensionist medlemskab) 

§ 3 – Medlemskab 

Personer over 70 år, der gennem mindst 10 år har været aktive bådejere og medlem af Viborg Sejlklub, kan søge 

bestyrelsen om et pensionistmedlemskab. Pensionistmedlemskab giver samme rettigheder som seniormedlemskab i 

forhold til klubbens aktiviteter og generalforsamling. Kontingent udgør 50% af et seniormedlemskab. 

Forslag til ny tekst. 

Personer over 70 år, der gennem mindst 10 år har været aktive bådejere og medlem af Viborg Sejlklub, kan anmode 
om et pensionistmedlemskab. Ægtefælle / samlever kan arve anciennitet, og dermed opnå pensionistmedlemskab. 

Pensionistmedlemskab giver samme rettigheder som seniormedlemskab i forhold til klubbens aktiviteter og 

generalforsamling. Kontingent udgør 50% af et seniormedlemskab. 

 

Bestyrelsens forslag kan også misforstås, det skal sikres at det forstås som at de tidligere har 
ejet båd. Forslaget bliver vedtaget ved håndsoprækning med 28 stemmer for, med forbehold 
at det bliver renskrevet af Signe Flügge.   

 

Valg til bestyrelsen  

På valg er Formand, Jesper Bak (ønsker ikke genvalg) og 2 bestyrelsesmedlemmer Leif Vang 
og Egon Jensen. Begge er villige til genvalg.  

 

Emil Funch Ladefoged Pedersen stiller op som formand, på bestyrelsens anbefaling.  

Bent Kohls stiller op som bestyrelsesmedlem, også på bestyrelsens anbefaling.  

Begge valgt ved håndsoprækning.  

 

Leif Vang og Egon Jensen, begge genvalgt ved håndsoprækning.  

 

Valg af Revisor for et år. (Revisor Erling Hansen) 

Erling Hansen vil gerne fortsætte, valgt ved håndsoprækning. Lars Borreskov fortsætter 
ligeledes som suppleant.  

 

 



Valg af suppleant for bestyrelsen (Suppleant Frank Rømer.) 

Frank Rømer vil gerne fortsætte som suppleant, vedtaget ved hånsdoprækning. 

 

Nedsættelse af udvalg. 

- Havn og Plads: Børge List, Lars Borreskov, Lars Black, Leif Vang. 
- Klubhus: Signe Flügge, Connie Holmgaard.   
- Kapsejlads: Lars Borreskov. Michael Black.  
- Festudvalg: Morten Bøgild, Ruben Hansen.  
- Web/Blad: Karin Jensen, Signe Flügge.  
- 2,4 mR: Jan Fig.   
- Bøjeudvalg: Villy Mørup, Kurt Herløv.   
- Projektudvalg: Peter Black, Jesper Bak, Jørgen Jensen, Kåre Vistisen.  

 

Drøftelse af plan for det kommende år. 

Viborg Sejlklub har flere planer for det kommende år:  

- Der bliver arbejdet stærkt videre på uddybningsprojektet  
- Nye el standere med lys til autocampere 
- Nye hyggehjørner med glas  
- Revurdering af klubbens kontorhold  

 

Eventuelt         

Peter Black foreslår at man får to medlemskaber pr. båd. Herom er meget delte meninger. Der 
vil blive arbejdet videre på forslaget i bestyrelsen.  

Der er også et forslag om der skal findes anden løsning til slæbestedet, der vil gøre det mere 
optimalt for jollerne der nu bruger stranden ved kroen. Det vil hermed også blive mere 
attraktivt for jollesejlerne at melde sig ind i sejlklubben.  

 

 


