Referat bestyrelsesmøde Viborg Sejlklub

29/6-2020

Sted: Viborg Sejlklub.
Kl. 19.00
Deltagere:
Egon Jensen
Leif Vang
Per Vig
Frank Rømer
Jesper Bak
Fraværende: Jørgen Kjærgaard

Punkter til dagsorden:
1. Referat fra sidste møde.
2. Besøg TV-midtvest den 1. juli. (De er på pladsen fra kl. 12:00 og sender direkte TV mellem 19:00 og
19:45)
3. Dagsorden til møde med kommunen, mødet er fastsat til tirsdag den 25 august kl. 08:00
4. Status autocampere.
5. Skiltning ved shelters.
6. Indvielse af ny bro ved Søndersø.
7. Arbejdsdag på havnen, hvad mangler vi at få gjort.
8. Deltagelse i FLID generalforsamling ?
9. Næste møde.
Referat:
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Referatet fra 8 juni godkendt.
Tv Midt-vest kommer d 1 juli kl. 12-19.45. Vi kan med fordel nævne om klubben, der
er 170 medlemmer, stor ungdomsafdeling, Havnen er beliggende i et flot
naturområde, hvor mange cykler til for at besøge havnen. Der er mulighed for
besejling af både med dybgang til 1,8M Der vil bl.a. også være indslag med
borgerforeningens formand Kaj Lykke og med Sjægtene. Det vil være ønskeligt med
mange både på vandet, også joller.
Til mødet med kommunen er der følgende punkter vi ønsker gennemgået:
Oprensning af havn og sejlløb ud fra havnen.
Toiletbygning, den eksisterende bygning er i dårlig stand og lidt uhumsk.
Tanktømningsanlæg. Miljørigtigt.
Toilet på strander, der er et skilt på stranden der henviser til havnen. Viborg sejlklub
er ikke tilfreds med denne løsning, nogle bruger sejlklubbens faciliteter, andre som
ikke kan komme til i det offentlige bruger græsset omkring shelterne.
Den store kommunebro trænger til eftersyn, den er ved at være noget vakkelvorn.
Betaling for gæstesejlere mangler når der er røde mærker på pladser.
Jesper kontakter Henrik Z for opdatering af skilte.
Der er ikke brug for skiltning ved shlterne.
Jan Fig og Folke har styr på indvidelse af broen. Jan kontakter pressen, sponsorer
og kommunen. Der skal laves et informationsskilt sponsorer skal vises på skiltet.
Rygmarvscentret står for fremtidig vedligeholdelse og eftersyn af kranen.

Arbejdsdagen d 22 juni forløb tilfredsstillende. Vi fik løst en del oprydning, rengøring
og vedligeholdelsesopgaver. Grus skal spredes ud, Egon finder ud af noget med en
ged.
Der skal laves reparation af borde-bænkesæt, måske nyanskaffelse. Læhegnet
omkring bordet ved knækket trænger til udskiftning. Pris indhentes.
8. Flid inviterer til generalforsamling. Jørgen Kjærsgård deltager.
9. Næste møde Torsdag d 13 august. Kl.18.00.
10. Der er mange både der henligger med el tilsluttet. Undgå strøm på båden når ingen
er tilstede, el kan medføre brandfare.
Gasflasken til grillen skal byttes.
7.

4-7-2020
Frank

