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Referat fra forrige møde
Introaften:
Agnes giver oplæg og duelighedsholdet skal inviteres

Opdatering af hjemmeside:
Gennemført

Markedsføring af havn og klub:
Sponsorater som evt. kan være skilte og reklamepladser på hjemmesiden.
Forslag til generalforsamling, et markedsføringsudvalg

Oprensning af havn:
Går som planlagt. Håndtering af bundmateriale skal afklares med kommunen og FLID.

Opgaveliste for den kommende periode, frem mod generalforsamling
Varmeanlæg:
udført

Oprensning af havn:
Arbejdet er i gang, og går som planlagt

Slæbestedsabonnement:
Havnepladsudvalg forholder sig til det



Hyggehjørner:
Skal fornys, projektudvalg

Bestyrelsen gennemgår vedtægter:
Bestyrelsen ønsker at revidere forslaget om pensionistmedlemskab. Revideringen gøres klar til
næste generalforsamling, med følgende ændringer:

- Der skal ikke stå “søge”
- Ægtefælle/samlever kan arve ancinitet, og dermed opnå pensionistmedlemskab

Klubtøj til frivillige
Egon får priser på tøj og bestyrelsen beslutter ved næste møde.

Møde i Limfjordskredsen, en del af dansk sejlunion d. 26 okt.
Viborg Sejlklub ønsker at deltage, med ønske om at holde sig opdateret. Egon og Mikael Black
deltager.

Hjarbæk borgerplan, Jørgen og Jespers møde d. 7 sep.
Ifht. toiletbygning på sejlklubbens grund, ønsker sejlklubben, at det bliver tilladt/indtænkt, at vi
kan opføre masteskur. En ny toiletbygning må ikke begrænse sejlklubbens muligheder for at
opføre de bygninger, der i fremtiden måtte blive nødvendige for driften af klubben.

Ansøgning Redningsstiger
Lars Borreskov har sammen med havnepladsudvalget ansøgt ved trygfonden.

Status oprensning af havn, og det årlige møde med Viborg kommune
For at koordinere med kommunen, vil der blive afholdt et møde i sidste halvdel af oktober.

Eventuelt
Bestyrelsen er blevet enige om, at sejlklubben gerne vil sponsere maden til afriggerfesten.

Næste møde
Mandag d. 4 oktober


