
Stander nedtagning 2021 Hjarbæk 30/10-2021

Velkommen til.

Det har været en god sejlsommer for de fleste, mange har været langt omkring, andre har hygget sig med kortere ture, 
nogen har været på herretur, og så relativ brugte ud ved hjemkomst, det er et billede på hvor fleksibel en aktivitet 
sejlads er.

Den længste tur har Signe og Emil hvis stået for, en tur rundt i Østersøen, helt op til Finland blev det til i løbet af 
sommeren.
Den 1. februar holder de foredrag i forbindelse med ”stegt flæsk”, det kan vi godt glæde os til.

For vi kan holde os lidt i form hen over vinteren, er der traditionen tro svømning på Søndre Skole i Viborg, hver lørdag 
formiddag mellem kl. 10:00 og kl. 11:00, jeg skal hilse fra Jan Fig og sige at sæsonen er i gang.

Projektet med oprensning af havnen, har vi drøftet med kommunen på vores årlige samarbejdsmøde, status er at der 
som nævnt ved generalforsamlingen er rester af bundmaling (TBT) i bundmaterialet.
Det gør det lidt svært i forhold til bortskaffelse af materialet, og derfor har det været svært at fastsætte en pris på 
opgaven.
Vi skal i samarbejde med kommunen og FLID have fundet en budgetpris.
Kommunen finder en sagsbehandler for at starte projektet hos dem, om nødvendigt tages projektet til byrådet, for at 
skaffe finansiering.
Projektet er som vi ser det, en absolut nødvendighed for vi fortsat kan have en aktiv havn, en holdning vores 
kontaktperson hos kommunen deler.

Borgerplanen for Hjarbæk er blevet præsenteret i tirsdags, det der kommer til at påvirke sejlklubben mest, er 
forbedrende faciliteter på havnen, som legeplads ved stejlepladsen,
siddetrappe på ydermolen, og er en ny toiletbygning, 
Vi skal i dialog med kommunen omkring etableringen af toiletbygningen.
Det er selvfølgelig i vores interesse, at hele området får tilført midler, jo mere vi kan tilbyde medlemmerne og gæsterne 
jo bedre er det.
 
I bestyrelsen har vi drøftet vores kapsejlads, vi vil i tæt samarbejde med udvalget, komme med tiltag for at få mere gang 
kapsejladserne igen, alle gode ideer er meget velkomne.
Det betyder meget at vi holder gang i kapsejladsen, og vi skal hjælpe hinanden med at få det til at ske.
Mikael Black er blevet valgt som tovholder for kapsejlads i Limfjordskredsen under Dansk Sejlunion, der satses ligeledes 
på et løft af kapsejladsen.  

Arbejdet med udskiftning af varmeanlægget i klubhuset er afsluttet, vi mangler dog at fjerne det sidste af den gamle 
oliefyrsinstallation, tak for indsatsen.

Duelighed forsætter denne vinter, Y3 bliver ikke oprettet i denne omgang. 

Nu da vi er samlet så mange, vil jeg nævne at jeg ikke genopstiller som formand, eller bestyrelsesmedlem til næste 
generalforsamling, jeg må erkende at jeg ikke har den fornødne tid, det er i perioder meget tidkrævende.

Jeg håber alle får en god vinterperiode, med tid til at få vedligeholdt bådene, og blive klar til en ny sæson til foråret.

Det er skønt at vi kan gennemføre bådoptagning og stander nedtagning, som vi plejer, med fælles spisning.



Jørgen Kofoed skal som sædvanligt tage standeren ned. Det er som altid en fornøjelse. 

Trefoldigt leve for Viborg Sejlklub.

Jesper


