
Referat bestyrelsesmøde Viborg Sejlklub 14/12-2020

Sted: Klubhuset
Kl. 19.00

Deltagere:
Egon Jensen
Leif Vang
Jørgen Kjærgaard
Per Vig
Frank Rømer
Jesper Bak

Fraværende: Ingen

Punkter til dagsorden:

1. Referat fra sidste møde.
2. Forberedelse til generalforsamling. 

a. Fastsættelse af dato og sted (det kan blive en udfordring med klubhuset, pga. 
corona restriktioner)

b. Dagsorden
c. Forslag til pensionist medlemskab

3. Velkomst til nye medlemmer, skal vi evt. lave en velkomst aften, en eller to gange om året ?
4. Indkaldelse af kommunen til status på oprensning af havnen.
5. Status nyt varme anlæg.
6. Deltagere til møde mellem følgende sejlklubber Virksund, Viborg, Hvalpsund og Glyngøre, i 

Skive Søsports Havn den 14 januar 2021 kl. 19:00
7. Næste møde.
8. Evt.

Referat:

1. Referat fra sidste møde.
Frysen i kælderen fjernes d 1/1 2021. brugere er informeret.
Der er oprettet en Test  Dropbox hvor dokumenter kan gemmes for nem adgang og for 
fremtiden.
Det forventes vi arbejder videre med denne løsning.
Der er ikke sket noget i affalds sorterings  sagen. Frank kontakter Revas. Ang. container til 
flasker mm.

2. Bestyrelsen finder en udsættelse af generalforsamlingen nødvendig til smittetrykket fra 
Corona-    virussen er mindsket og reglerne for forsamlinger er mindre restriktive. 

Indkomne forslag, skal være bestyrelsen ihænde til sædvanlig tid, d 15 januar.
Det endelige tidspunkt for generalforsamlingen annonceres når bedre tider opnrinder.
På næste bestyrelsesmøde d 25 januar forventes en beslutning.

3. Vi vil arbejde på en bedre velkomst og profilering af sejlklubben. Evt velkomst aftener en til 
to gange om året. Bestyrelsen er bevist om det ikke er nemt for medlemmerne at få tid til 
sådanne aktiviteter i sejlersæsonen.

4. Status oprensning af havnen og indløbet.
Vores kontakt til kommunen er tilbage vi vil snarest arrangere et møde.



Der ligger noget dokumentation for tidligere arbejder, der måske kan bruges i forbindelse 
med oprensnings projektet. 

5. Status nyt varmeanlæg i klubhus
Der er lavet et projekt layout med priser. Det skal undersøges om der er økonomi i 
projektet, hvis investeringen ikke forrentes på max 10 år kan vi ikke få noget tilskud.

6. Per og Jørgen deltager i mødet mellem sejlklubberne i Skive d 14 januar, hvis Coronaen 
tillader det.

7. Næste bestyrelsesmøde 25 januar kl. 19.00.


