
Referat bestyrelsesmøde d. 12/10 2022 
 

Deltagere:  

Egon Jensen  

Leif Vang  

Jørgen Kjærsgaard  

Jens Peter Black  

Emil F. L. Pedersen  

 

Dagsorden:  

- Emil har ordet  

- 2.4 mR. ønsker  

- Udlejning af klubhus til sjægtelaug  

- Forslag fra medlemmer: flytning af miljøskuret 

- Betalingsautomat  

- Måler på strømforbrug  

- Dræn fra Æblehaven  

- Invitation til FLID havnemesse  

 

 

Emil har ordet  

”Kære Bestyrelse.  

Jeg holder meget af Viborg Sejlklub. Viborg Sejlklub kan en masse for sine medlemmer, men 
kan komme til at kunne endnu mere. Det er en rejse, som kræver en stor indsats af 
medlemmer og bestyrelse, især af en formand. Den indsats har jeg indset at jeg ikke kan 
levere, og det er sejlklubben ikke tjent med, heller ej jeg selv. Derfor trækker jeg mig som 
formand i Viborg Sejlklub, og også fra bestyrelsen.  

Jeg har haft for meget om ørene, og det har jeg stadig. Det er jeg nu blevet nødsaget til at tage 
konsekvenserne af, og det er jeg meget ked af. Viborg Sejlklub fortjener en formand der har 
overskuddet til ikke bare at gøre en indsats, men at gøre en god indsats. Den kapacitet har jeg 
for nuværende ikke.” 



Næstformand Jens Peter Black er formandens stedfortræder ind til næste generalforsamling.  

2.4 mR. Ønsker 

Udvalget ønsker at opdatere bådene med nyt tovværk hen over vinteren. De foreslår selv at 
købe nogle ruller med tovværk, således man kan ensarte bådene, og skifte det tiltrængte. 
Ydermere ønskes der et stort service af påhængsmotoren og en ny propel (den nuværende 
har været i uheld). Bestyrelsen synes det lyder fornuftigt, og vedtager at indkøbende er 
nødvendige.  

 

Udlejning af klubhus til Sjægtelaug og kaffemøder 

Sjægtelauget ønsker at afholde afriggerfest og ca. 4 kaffemøder hen over vinteren, i 
sejlklubbens lokaler. Bestyrelsen vedtager at det er ok.  

I øvrigt ønsker sejlklubben at styrke samarbejdet med Hjarbæks andre foreninger, og Leif 
Vang vil invitere til samarbejdsmøde.  

 

Forslag fra medlemmer: flytning af miljøskuret 

Det er blevet foreslået at miljøskuret flyttes til hjørnet ved æblehaven. Det vurderes af 
bestyrelsen at arbejdet ifht. gevinsten ikke hænger sammen. Egon er godt orienteret indenfor 
området og meddeler er dyrt og problematisk efter de nye miljøkrav.  

 

Betalingssystem på havnen 

Leif Vang og Peter Black har indhentet tilbud på betalingsautomat, det er taget til efterretning. 
Bestyrelsen ønsker en ny digital helhedsløsning. Derfor overvejes der også en fuld web- 
løsning. Ydermere ønskes det måske at kunne sammenkobles med strøm.  

Akut ifht. strømforbruget sættes der et gebyr på + 30.- for autocamper/gæstesejler der ønsker 
strøm og bad.  

 

Måler på strømforbrug  

Bestyrelsen ønsker at måle autocamperens strømforbrug. Det vedtages at der indkøbes en bi 
måler. Leif Vang står for indkøb og opsætning.  

 

Dræn i Æblehaven  

Viborg Sejlklub går ind i at efterse drænet fra æblehaven, i samarbejde med klubbens naboer. 
Peter indhenter tilbud.  



 

Invitation til FLID havnemesse  

Bestyrelsen har modtaget en invitation fra FLID omhandlende deres årlige havnemesse. Leif 
Vang, Peter Black og Jørgen Kjærsgaard ønsker at deltage. Leif Vang vil i øvrigt invitere 
havne/plads udvalget.  

 

EVT.  

 

Næste møde 

30/11-2022 (kl 18:00!) 

  

 

 

 


