Referat bestyrelsesmøde Viborg Sejlklub

25/1-2021

Sted: Messenger chatroom.
Kl. 19.00
Deltagere:
Egon Jensen
Jørgen Kjærgaard
Per Vig
Frank Rømer
Jesper Bak
Fraværende: Leif Vang, Torben Laier
Punkter til dagsorden:
1. Referat fra sidste møde.
2. Nyt fra junior/jolle sejlads (Torben deltager)
3. Generalforsamling.
a. Tidspunkt for afholdelse
b. Pensionist medlemskab
c. Planer for det kommende år
d. Koordinering, udsendelse af næste klubblad
4. Status nyt varme anlæg.
5. Status oprensning havn og indløb.
6. Regionalt møde i dansk sejlunion, vi har mulighed for to deltagere 9. februar
7. Evt.
8. Næste møde.

Referat:
1. Referat fra sidste møde.
Jesper og Frank fjerner fryseren i kælderen ting der ikke kan holde sig tømmes i
containeren.
Vi har droppet Dropbox da prisen er alt for høj. Vi laver forsøg med Onedrive der er en
langt billigere løsning, men ikke så tilgængelig.
Der installeres flaskecontainer til april.
Der skal arbejdes videre med velkomstprojektet.
2. Nyt fra junior/jolle sejlads udgår da Torben var fraværende. Punktet udskydes til næste
møde.
3. a. Bestyrelsen finder en yderligere udsættelse af generalforsamlingen nødvendig til
restriktionerne er lempet. Restriktionerne følges løbende for tidspunkt hvor
generalforsamlingen kan afholdes.
b. Bestyrelsen foreslår mulighed for medlemmer med et mindst 10 årigt aktivt
medlemsskab, tidligere bådejere og en alder over 70 år kan ansøge om
seniormedlemsskab. Senior medlemskab er et fuldgyldigt medlemskab men til halvt

kontingent. Nuværende bådejere kan således ikke opnå seniormedlemsskab. Det er tale
om et forslag til generalforsamlingen og derfor ikke vedtaget.
c.

1. Indledende undersøgelser og forberedelse til oprensning af havnen.
2. Færdiggørelse af spildevandsanlæg, med servicebro.
3. Læ-pavillon.
4. Indledende sonderinger og ideoplæg til bygning af kombineret masteskur,
jollebygning, offentligt toilet (i samarbejde med Viborg kommune) og miljøskur.
5. Vinterbade- og Saunaprojekt. Projektet ligger ved vinterbadegruppen og status er
pt. uafklaret.
Leif følger projektet.
4. Klubhusudvalget er ved at være klar med ansøgning om tilskud til udskiftning af oliefyr til
varmepumpe. Ansøgning skal indsendes inden udgangen af januar.
5. Status oprensning af havn og sejlløb. Vi har fået tilbud fra Foreningen af Lystbådehavne I
Danmark, FLID, som kan bistå os med forundersøgelser, ansøgninger til myndigheder,
projektering mm. Viborg kommune, med den ene halvdel af havnen, deltager med
halvdelen af udgifterne. Vi håber på start af entreprenørdelen til næste vinter hvis
økonomien er til det.
6. Jesper og Jørgen deltager online, i mødet i Dansk Sejlunion d 9 februar.
7. Vi har ikke helt kendskab til Havne-Plads udvalgets fordeling af pladser til store både. Leif,
der er bestyrelsens kontakt til udvalget, forhører sig.
Der er kastet mange sten ud på isen. Bestyrelsen vil opsætte skilte med
stenkastningsforbud.

8. Næste bestyrelsesmøde 22 februar kl. 19.00.

