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Referat fra sidste møde.
Status på autocamper sæsonen.
Havnepladsudvalg.
Møde med havneplads, projekt og klubhusudvalg ang. området på nordsiden af klubhuset.
Arbejdsdage på havnen.
Uddybning af havnen og indsejlingen.
Indkøb af bådsmandsstol.
Snarligt møde med kommunen ang. samarbejdet på havnen.
Nyt fra juniorafdelingen.
Status i forhold til corona situationen.
Næste møde.
Evt.

Referat:
1:.Formanden orienterede om situationen med en nabohenvendelse fra Miriam Søndergaard til
Viborg Stifts Folkeblad, i forbindelse med sejlklubbens autocamperplads. Folkebladet skrev en
artikel hvor man konstaterede, at der ikke er problemer med autocamperne, ej heller ved
henvendelse til kommunen, kunne der opstøves nogle problemer.
2. I august 2019 havde vi et godt dialogmøde med vores naboer, og der er heller ingen problemer
der.
Det betyder rigtig meget for Viborg Sejlklub at overholde aftalerne fra dialogmødet, med naboerne
om placering af autocampere.
Konklusionen i artiklen er at der kører en principiel sag mellem Camping Outdoor Danmark, og
kommunerne omkring tilladelser til autocamperpladser.FLID varetager havnenes interesser i den
sag.
I samme forbindelse skal det nævnes, at sejlklubben beder vores nabo om, at ophøre med
fotografering, såvel fra sit tagvindue ind over sejlklubbens grund, som direkte fra sejlklubbens
område.
Viborg Sejlklub vil henvende sig til relevante myndigheder, i det tilfælde fotograferingerne ikke
ophører. Ej heller vil Viborg sejlklub acceptere, at billeder af autocamperes privatliv gøres til
genstand for fremvisning for trediemand. Vi tager dette indgreb i privatlivets fred meget alvorligt og
dette kan betragtes som sidste advarsel.

3. Der har været en del morads omkring nogle pladsers fordeling. Vi maner til besindelse, og
henviser til, at det er havnepladsudvalget, der har retten til at fordele pladserne.
4. Vi planlægger et idemøde med havneplads-, klubhus- og projektudvalgene vedr. diverse ideer til
udnyttelse af området nord for klubhuset. Afklaring af muligheder, skel mm.
5. Vi planlægger en arbejdsdag på havnen, hvor der skal ryddes op, udjævnes grus, repareres
borde-bænke, laves eltavle mm.
Arbejdsdagen er sat til mandag d. 22 juni kl.17.00. Alle, der har mulighed, bør møde op.
Sejlklubben er vært ved grillpølser og drikkevarer.
-- Læ-stakitterne langs havnen er ved at være forfaldne. Det er planen, at der skal foregå en
renovering i efteråret, evt. i forbindelse med vinterbade sauna.
6. Uddybning af havn og indsejling.
Der har været en del, der har haft problemer med indsejling. Særligt ved lavvande i østenvind, kan
der være problemer. Det er besluttet at undersøge priser, miljøomkostninger, evt sandsugning.
Viborg Kommune, som ejer halvdelen at havnen, forventes at deltage på lige fod med sejlklubben i
omkostningerne.
Jørgen indhenter priser.
8. Vi skal i denne forbindelse, og også i forbindelse med den tiltrængte renovering af det offentlige
toilet, have et møde med Viborg Kommune. Jesper arrangerer mødet. De, der har mulighed
deltager.
Tanktømnings projekt: Ingen nye oplysninger.
7. Der er ønske om indkøb af en bådsmandsstol til fælles afbenyttelse.
Jørgen indkøber en.
9. Torben (juniorleder) oplyser, at nogle dygtige juniorsejlere savner træningsmodspil. For at løse
problemet er der mulighed for at træne i Skive. Bestyrelsen bifalder dette, dog skal stævnesejlads
opstilles for Viborg sejlklub. Alt materiel, der ejes af Viborg sejlklub, opmærkes grundigt. Der
foregår en del sejlads i Viborg.
10. Corona status.
Vi skal løbende overholde de regler, der udstikkes fra DS.
11. Næste bestyrelsesmøde 29. juni 19.00
12.EVT..
Kunstudvalget har fået en pris på kr. 10.000.- for at få omdannet de gamle stammer til kunst, de
har kun selv kr. 5-6.000.- og vil høre om vi kan rejse resten af beløbet.
Vi mener ikke vi har er så stort beløb til dette formål.
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