
Referat bestyrelsesmøde Viborg Sejlklub 30/8-2021

Sted: Jespers båd

Kl. 18:00

Deltagere:
Leif Vang
Jørgen Kærsgaard
Peter Black
Jesper Bak (ref.)

Fraværende:
Egon Jensen
Emil Ladefoged

Punkter til dagsorden.

1. Referat fra sidste møde.
2. Intro aften for nye medlemmer.
3. Opdatering af hjemmeside efter generalforsamling.
4. Markedsføring af havnen/klubben.
5. Oprensning af havn.
6. Årligt møde med Viborg kommune. 
7. Borgerplan Hjarbæk.
8. Bådoptagning.
9. Evt.
10. Næste møde.

1. Referat godkendt
2. Intro aften for nye medlemmer.

Vi vil kombinere introaftenen med et socialt arrangement/foredrag efter 
bådoptagningen.

Et foredrag om Signe og Emils tur i Østersøen vil være perfekt � �
3. Opdatering af hjemmeside efter generalforsamling.

Der skal opdateres følgende, vedtægtsændring ang. pensionist medlemskab, samt 
retningslinjer for Hjarbæk Havn. Udvalgs/bestyrelsesmedlemmer er opdateret, der 
mangler fotos, hvilket skyldes udfordringer med versionen af vores program for 
hjemmesiden.
Karin har taget hånd om problemet.

4. Markedsføring af havnen/klubben.
For at være mere kundeorienterede, har havnepladsudvalget besluttet at tildele 
pladser i februar fremadrettet, bestyrelsen bakker op om tiltaget. Det betyder meget 
at man som ny bådejer kan få klarhed over mulighederne så tidligt på året som 
muligt.
Vi vil være mere aktive på sociale medier, og på hjemmesiden for at gøre 
opmærksom på vores skønne havn.

5. Oprensning af havn.
Jørgen følger op overfor FLID, nogle af bundprøverne i forundersøgelsen har vist 
rester af TBT (gamle typer bundmaling) der skal skabes et præcis overblik på hvor i 
havnen det er en udfordring. 

6. Årligt møde med Viborg kommune.



Mødet fastsættes når vi har status på oprensning/uddybning af havnen på plads. 
7. Borgerplan Hjarbæk.

Jørgen og Jesper deltager i følgegruppen, som repræsentanter for sejlklubben.
På sidste møde blev der spurgt vi spurgt om sejlklubben kunne være interesseret i et 
samarbejde omkring en ny toiletbygning på havnen. Tanken var en kombination med 
eksempelvis masteskur.
Umiddelbart lyder det godt, men vi skal have afklaret oprensning/uddybning af 
havnen, inden vi kaster os ud i yderligere projekter. Oprensning/uddybning har stor 
betydning for fremtiden for havnen, og dermed for behovet for hvilke bygninger vi har 
brug for.

8. Bådoptagning.
Leif bestiller kran.
Optagningen starter lørdag 30/10-21 kl. 07:30 

9. Evt.
Følgende punkter rykkes til næste møde:
- Parkeringsforhold omkring havnen.
- Opgaveliste for den kommende periode, frem mod næste generalforsamling.

10. Næste møde.
Mandag den 13/9 kl. 19:00
Vi vil den næste periode afholde bestyrelsesmøde hver anden mandag, pga. en 
relativ stor mængde opgaver for tiden.

 


