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Referat fra sidste møde
Ingen kommentarer.

Indkaldelse til generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes d. 22/2 2022 kl. 19:30 i sejlklubbens lokaler, som
udgangspunkt! rettelse kan forekomme grundet corona. Bestyrelsen påminder
medlemmerne, at indkomne forslag skal være ved bestyrelsen inden d. 15/1 2022.
Bestyrelsen ønsker en rettelse til til vedtægten om pensionistmedlemskab: “Der skal ikke
stå “søge” - Ægtefælle/samlever kan arve ancinitet, og dermed opnå pensionistmedlemskab”.

Opdatering af kalender og aktiviteter resten af vinteren.
Corona sætter benspænd for de arrangementer vi har på bedding, bl.a “stegt flæsk”
arrangementet, hvor Signe og Emil skulle holde et oplæg. Arrangementet er udskudt på
ubestemt tid pga. corona.
Søsætning er d. 23 april. Herom vil der komme mere information.

Status havneuddybning
Bestyrelsen er i god dialog med Viborg Kommune om opgaven. Kommunen har
kontaktet ingeniørfirmaet COWI, for at udregne priser på opgaven, hvor der bliver taget
udgangspunkt i, at materialet køres væk. Der skal desuden tages flere lodskud, det er en
opgave som sejlklubben står for.

EVT.
Bestyrelsen er opmærksom på, at der er manglende oplysninger på de indbetalingskort,
der for nyligt er blevet udsendt. Det er meget beklageligt, og problemet vil blive løst for
fremtiden.
Bestyrelsen ønsker at oprette en redaktion med ca. 2 personer. Redaktionen vil få til
opgave, at skrive historier, erindringer og indberetninger til klubbens nyhedsbrev. Har
dette interesse for, bedes du/i at melde jer!
Viborg sejlklub ønsker ydermere, at efterlyse kapsejladsens vandrepokal. Der er et stort
ønske om, at få mere liv i klubbens kapsejlads, og deraf et stort ønske om, at
vandrepokalen kommer på sin plads!

Næste møde
d. 3/2 2022

