
Generalforsamling 2021
Generalforsamlingen afholdtes på Løgstrup sognegård grundet Corona situationen.
1 Valg af dirigent. 
Kurt Herløv valgtes.
Kurt konstaterede generalforsamlingen lovligt varslet og lovlig.

2. Bestyrelsens beretning ved formand Jesper Bak.
Velkommen til.
Jeg er glad for det endelig lykkedes at gennemføre en generalforsamling hvor vi kan mødes rigtigt, det er 
dejligt at der er ved at være mere normale forhold igen.
Det havde været muligt at gennemføre en generalforsamling tidligere, enten ved at afholde den udendørs, 
eller digitalt, vores vurdering i bestyrelsen, er/var at denne ”model” er den bedste.
Nu skal det hele ikke handle om corona og restriktioner, vi er kommet igennem med et rimeligt 
aktivitetsniveau, med junior, 2,4m og kapsejlads sidste sommer, aktiviteter der alle er kommet godt i gang 
igen.
Undervisningen hen over vinteren var afhængig af det digitale, det lykkedes alligevel at få alle igennem den 
teoretiske og få gennemført den praktiske del her i foråret/for sommeren, godt gået.
Det er lykkedes os at komme lidt medierne:

- TV-midt vest var i Hjarbæk sommeren 2020
- Vi fik forsiden for os selv i Viborg Stifts Folkeblad ved indvielsen af den nye bro ved Søndersø i september 2020
- Under forårsklargøringen op til påske var DR P4 på havnen, det blev til et fint indslag.

Men vi må erkende at der har manglet noget socialt under nedlukningen, det har været noget bøvl, vi havde 
dog en rigtig god fest først i juni 2020, afholdt i vores både.
Men vi har et efterslæb på det sociale som vi skal have indhentet, det må vi hjælpe hinanden med, vi skal 
godt i gang efter nedlukningen.
Mine umiddelbare ideer til arrangementer er:
- Indvielse af det renoverede område omkring den nye mastekran, og tømningsanlæg.
- Intro dag/aften for nye medlemmer.

Flere ideer er velkomne.

De projekter vi har gennemført, er gået rigtig godt, siden sidste generalforsamling har vi gennemført meget.
- Montage af ny mastekran.
- Installation tømningsanlæg. (I samarbejde med Viborg Kommune)
- Renovering af hele området omkring mastekran og slæbested.
- Ny bro ved Søndersø. (I samarbejde med Viborg Kommune, Jem og Fix, Wibergis logen, og DGI/DIF)

Kommende/igangværende projekter er:
- Renovering opholdsområder langs ydermolen.
- Nyt varmeanlæg i klubhuset.

Vi har fået et tilskud på 73% til etablering af en varmepumpeløsning, projektet er sat i gang.
- Forundersøgelse af havneuddybning, uddybningen kan forhåbentlig udføres vinteren 2021/2022

Forundersøgelsen har desværre vist forekomst af TBT (fra gamle typer bundmaling) det kan forsinke projektet. 

Vi må forvente det bliver med en medfinansiering fra sejlklubbens side, samtidig har vi indikeringer på 
kommunen ligeledes vil bidrage, det er en nødvendighed.

Kongsgaarden, 
Dorith har tilbudt at byens foreninger at købe Kongsgaarden.
Niels Rahbek er koordinator og vi har afholdt et møde mellem Borgerforeningen, Sjægtelauget, og 
Sejlklubben.
Der var en rigtig god dialog omkring de muligheder Kongsgaarden kan give, fra sejlklubbens side har vi 
vurderet, at vi ikke har et behov for at gå med i et fælles projekt.
Omvendt vil vi heller ikke stille os i vejen for et projekt, og bliver der aktiviteter som vi med fordel kan 
indgå i, er vi selvfølgelig åbne for det.
Status pt. er at kommunen kun vil gå ind i det, med en større lokal medfinansiering.



Betjening broerne i fjorden.
Vejdirektoratet har på det seneste ønsket at indskrænke åbningstiderne på broerne i fjorden, specielt i 
myldretiden, årsagen er den stigende vejtrafik.
Vi har indgivet høringssvar i samarbejde med Virksund, og bakket op om høringssvar fra Dansk Sejl Union.
Det er specielt Aggersund der er en udfordring, der er ikke meget plads på østsiden, og ikke mulighed for at 
gå i havn ved lang ventetid.
Der er ligeledes et ønske om automatisering / fjernstyring af broerne, det ser vi ikke som det store problem.
Fire borgmestre i Limfjordsområdet har sendt officiel klage til trafikministeriet, ang. automatiseringen. 
Borgerplan Hjarbæk
Realiseringen af borgerplanen for Hjarbæk er i gang, og der er nedsat en følgegruppe for interessenterne i 
området, Niels Rahbek er koordinator.
Vi har to i følgegruppen Jørgen Kærsgaard og jeg er med.
Vinterbader klub er et af de emner der diskuteres i gruppen, det vil derfor være rigtig fint hvis vi kunne blive 
enige om at det er en aktivitet vi vil arbejde for.
Havne/plads
Jeg er nød til at i tale sætte, at en enkelt sag omkring en bådplads har fyldt alt for meget.
I bestyrelsen har det givet interne diskussioner, da det er et bestyrelsesmedlems bådplads det drejer sig om.
Det har taget fokus fra driften af klubben, det bør ikke forekomme at en enkelt sag kan forstyrre klubbens ve 
og vel på denne måde.
Et flertal i bestyrelsen bakker op om havne pladsudvalgets håndtering af den pågældende sag, vi mener 
sagen er håndteret korrekt, det er utrolig vigtigt at man som udvalg får arbejdsro.
Medlemmer i havnepladsudvalget er blevet kontaktet på en hård måde, omkring deres håndtering af sagen, 
det hører ikke hjemme i en god klub.
Selv har jeg oplevet at min troværdighed er blevet betvivlet, det har jeg aldrig prøvet før, det kan jeg ikke 
acceptere, det er ikke i orden.
Det er helt ok vi ikke er enige om alting, men vi må forvente at vi taler ordentligt til, og om hinanden.Lad os 
værne om fællesskabet og Viborg Sejlklub, vi har så mange muligheder.

Tak for ordet.
Jesper 

Beretning fra junior afdelingen.
Torben berettede om problemer med at mødes grundet Corona situationen.
Al sejlads er foregået i Nørresø.
Der mødes 23-24 børn hver torsdag.
Der sejles i Virksunds blå tera joller og FDF megin.
Jonior sejladsen er et samarbejde med FDF og Virksund sejlklub.
Der sejles med 5 børn og en træner pr meginjolle.
Seners kursus i Virksund hvor der kan sejles i Virksunds H båd og Polaris drabant sejlbåde.
Der ønskes mere opbakning fra forældre.

Beretning generalforsamling Viborg sejlklub, 2021.
2.4 mR. afd.

Sæsonen startet med at vi lige var kommet i gang med klargøring af bådene, hvor vi fik besked om at indstille alt 
aktivitet på grund af Corona, så kunne vi kun vente ind til at restriktionerne blev lempet.

Så i starten af Juni blev restriktioner så meget lempet at vi kunne komme ud og sejle og vi kunne begynde at 
planlægge indvielsen af vores nye bro og kran.

Vi blev dog ramt af at mange af vores gamle medlemmer var væk, men til gengæld kom der tre nye der ned, så vi var 
fuldt sejlklar og der kom en del sejler fra VCR.

Dato for indvielse af broen blev sat til den 24 September, hvor vi inviteret pressen, vores sponsor, gamle leder i afd. 
sejlklubbens bestyrelse og medlemmer, patienter fra VCR. Politikker fra Klima og Miljø udvalget.



Indvielse dato oprandt og desværre blæste for meget til at vi kunne få bådene i vandet til gengæld var vi lige under 
grænsen på 50 personer som var gælden i corona restriktionerne og der var sprit og skilte til om overholdes af 
reglerne.

Formanden for Klima og miljø udvalget Torsten Nielsen og politiker Birthe Harritz, medlem af Sapertinerorden 
Wiberges, Viborg stift folkeblad sendet en journalist  og det betød at vi næste dag have vi fået forsiden på Viborg stift  
folkeblad, som var en del af det at modtage sponsor hjælpe at fondene får omtale i pressen.

Vinden aftog i løbet af eftermiddagen, så da vores egen både ikke var i vandet,
fik vi til gengæld sejlende gæster fra søspejderne i Nørresø, som gav en god aktivitet.

Jeg har deltaget i 2 møder i Odense hvor Dansk sejlunion har inviteret klubber der har handicap sejlads på 
programmet, der været ca 10 klubber og en konsulent fra danske sejlunion, blandt andet har vi diskuteret om et nyt 
navn, så det ikke hedder handicap sejlads men sejlads for alle, vi blev også udtaget til revision fra DGI/DIF 
foreningspulje det var også ventet da vi var den klub der havde fået mest i tilskud, der var var ingen problem det blev 
godkendt.

Det var beretning fra 2.4 mR. afd efter en usædvanlig sæson,

                                                       Jan Fig.

3. Forelæggelse af regnskab.

Økonomien i Viborg Sejlklub er i en sund forfatning med luft til den løbende udvikling af havn og klub. Der vil derfor 
være mulighed for at realisere planlagte vedligeholds- og udviklingsprojekter samt råderum til at tænke nye 
forbedringer til fordel for klubben. Årets resultat er kr. 127.073 og klubbens egenkapital er kr. 115.9895. 
Kranprojektet som kostede kr. 226.972, ligger under materielle anlægsaktiver som derfor afskrives sammen med 
havneanlægget. Der afskrives ikke på klubhus og grunde.  
Resultatopgørelse og Balance er vedlagt.

4. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Dette blev vedtaget.

5. Indkomne forslag.

Der var 2 forslag fra Per Vig, et forslag fra Havnepladsudvalget , et forslag fra Lars Borresgård og Henrik 
Zacko samt et fra Bestyrelsen.
Forslag 1 fra Per Vig. Vedr. Per Vigs bådplads. Forslaget ikke vedtaget.
Forslag 2 fra Per Vig. Vedr. Venteliste. Forslaget ikke vedtaget.
Forslag 3 fra Havneplads udvalget vedr. ændring af tekst i Retningslinjer Hjarbæk havn. Årligt møde om 
pladsfordeling før 1 februar. Forslager vedtaget.
Forslag 4 fra Lars Borregård og Henrik Zacho Vedr Etablering af Sauna og vinterbadeafdeling.
Forslaget trukket efter stemmelighed.
Forslag 5 fra bestyrelsen. Pensionist medlemskab erstatter passivt medlemskab.Forslager vedtaget.

6. Valg til bestyrelsen.
På valg kasserer Jørgen Kjærsgård.Jørgen genvalgtes med lovning om mere hjælp til regnskabsføring.
På valg to bestyrelsesmedlemmer. Emil Ladefoged Pedersen og Peter Black valgtes.
Som suppleant til bestyrelsen valgtes Frank Rømer.



7. Valg af revisor og revisor suppleant.
Revisor Erling Hansen genvalgtes til revisor.
Revisor suppleant Lars Black.

8. Nedsættelse af udvalg.

Udvalg valgt på generalforsamlingen 2021
Havne-/Pladsudvalg
 Børge List  Mobil 23 39 25 06 bmblist@gmail.com 
Lars Blach Tlf. 40 25 61 84 lblack@vetus.com 
Lars Borreskov Mobil 40 41 82 73

Kapsejladsudvalg 
Mikael Blach
Morten Bøgild Tlf. 26 82 96 71 mortenbogild@gmail.com 

Bøjeudvalg 
Villy Mørup Mobil 21 72 68 67 villy@moerupmaskiner.dk 
Kurt Herløv Mobil 40 55 17 37 kh13@mailme.dk 

Festudvalgs-koordinator 
Ruben Hansen Mobil 40 28 37 19 rubenhansen74@gmail.com
Morten Bøgild mortenbogild@gmail.com 

Klubhus 
Kurt Herløv (udlån af klubhus) Mobil 40 55 17 37 kh13@mailme.dk 
Villy Mørup Mobil 21 72 68 67 villy@moerupmaskiner.dk 
2,4 mR-udvalg
Jan Fig Mobil 40 17 15 82 fig36d@gmail.com 
Projektudvalg 
Peter Blach Mobil 61 28 20 75  jenspeterblack@gmail.com 
Kåre Vistisen Mobil 51 32 42 28 skv@mth.dk 
Jørgen Jensen Mobil 20 30 20 21 rybaadbyg@gmail.com
Bladudvalg 
Web udvalg
Karin Jensen Mobil 51 32 36 86 karin_viborg@hotmail.com
Emil Ladefoged Pedersen 27 52 67 00

Leder af Juniorafdelingen 
Torben Laier Mobil 24 63 76 53 tkla@skivekommune.dk 

9. Drøftelse af planer for det kommende år.
Følgende emner blev berørt.
Badebro. (Morten)
Nyt varmeanlæg.
Oprensning af havnen.

10. Eventuelt.
Villy Mørup forslag om Slæbesteds abonnement. Der var for og imod, men en god ide. Kan besluttes af 
bestyrelsen.
Jesper oplyste at sejlklubben sandsynligvis bliver indkaldt af kommunen, til et møde omkring 
parkeringsforholdene i Hjarbæk, det er muligt vi bliver spurgt om mulighed for udleje af nogle 
parkeringspladser på sejlklubbens areal.
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Lars B foreslog en god dag til alle i morgen.
Peter Black modtog hæderen for særlig indsats.
Vi afsluttede med et trefoldigt leve for Viborg Sejlklub.

 


