
Referat bestyrelsesmøde Viborg Sejlklub 22/2-2021

Sted: Messinger chatroom.
Kl. 19.00

Deltagere:
Egon Jensen
Jørgen Kjærgaard
Per Vig
Jesper Bak (ref)
Leif Vang 
Torben Laier

Fraværende: Frank Rømer

Punkter til dagsorden:

1. Referat fra sidste møde.
2. Nyt fra junior/jolle sejlads (Torben deltager)
3. Generalforsamling.

a. Tidspunkt for afholdelse
b. Koordinering, udsendelse af næste klubblad

4. Drift under corona restriktioner.
5. Status nyt varme anlæg.
6. Status oprensning havn og indløb.
7. Regionalt møde i dansk sejl union, Jørgen og Jesper har deltaget.
8. Generalforsamling dansk sejl union 20 marts.
9. Evt.
10. Næste møde.

Referat:

1. Referat fra sidste møde.
Vi har erfaret at flere ønsker fryseren i kælderen bevaret, Jesper tilslutter måler for at se 
hvor meget el, den gamle fryser bruger, og herefter vurderes det om vi skal køre videre 
med den, eller evt. købe en lille ny økonomisk fryser.

2. Nyt fra junior/jolle sejlads (Torben deltager)
Der er ikke blevet opkrævet kontingent, da sæsonen var meget negativ påvirket af corona.
Der er et tæt samarbejde med FDF, Virksund Sejlklub og Skive Sejlklub.
Torben deltager i koordineringsmøde på torsdag, hvor den kommende sæson planlægges, 
og en fælles model for opkrævning af kontingent drøftes.
Vores forsikring dækker de joller vi bruger, Torben indberetter til Jørgen inden sæsonstart.
Antallet af optimistjoller blev drøftet, på næste møde ser vi på om vi skal sælge nogle af 
dem.
Torben deltager i næste bestyrelsesmøde.

3. Generalforsamling.



a. Tidspunktet kan ikke fastsættes endnu, vi afventer endelig udmelding fra 
myndighederne. Der åbnes for en ny deadline med hensyn til indkomne forslag, 
deadline for indkomne forsalg fastsættes når vi kender tidspunkt for 
generalforsamling.

b. Tidspunkt for næste klubblad koordineres med bladudvalg.

4. Drift under corona restriktioner.
Vi afventer udmelding fra myndighederne, og Dansk Sejl Unions tolkning af det kommende 
niveau for restriktioner, info sendes ud til alle medlemmer, så snart der ligger noget 
konkret. 

5. Status nyt varme anlæg, 
Ansøgning om tilskud er sendt til Viborg idrætsråd, som har kvitteret for modtagelsen, vi får 
svar primo maj. Der arbejdes på en varmepumpe løsning luft/luft.
 

6. Status oprensning havn og indløb.
Næste opgave er forundersøgelse af havnebunden, når den er kortlagt kan omfanget af 
opgaven fastlægges.
Vi arbejder på en uddybning kan påbegyndes efteråret 2021
Samarbejdet med kommunen kører godt.

7. Regionalt møde i Dansk Sejl Union.
Jørgen og Jesper deltog i regionalt møde (for Midt og Nordjylland) med Dansk Sejl Union
Der var orientering fra de enkelte klubber, der er flere steder medlemsfremgang, mange 
klubber har succes med nye aktiviteter som sup boards, vinterbadning, kajakker mv.
Vejdirektoratet arbejder på at indskrænke åbningstiderne på Aggersund og Vildsundbroen, 
man ønsker at mindske generne for vejtrafikken. Sejl Unionen arbejder sammen med 
blandt andre rederiforeningen, fiskeriforeningen, og turismeerhvervet på at få 
vejdirektoratet til at gå væk fra disse planer.

8. Generalforsamling Dansk Sejl Union.
Generalforsamling i Sejlunionen afholdes 20 marts (evt. virtuelt) Jens Kofoed fra Virksund 
Sejlklub stiller op, det bakker vi op om, det er klart i vores interesse at få en god lokal 
mand i bestyrelsen.
Vi aftaler hvem der deltager, når vi ved hvordan generalforsamlingen afholdes, fysisk 
fremmøde eller virtuel?

9. Evt. 
Havnefesten i samarbejde med Hjarbæk Borgerforening og Sjægtelauget er fastsat af 
udvalget til 12 juni, så må vi se hvad der kan lade sig gøre.

10. Næste bestyrelsesmøde 15 marts kl. 18:00 i klubhuset.


