
Referat - Bestyrelsesmøde 5/2019 i sejlklubben 
 

Tid og sted: Onsdag 4. juni, kl. 1900 i Virksund.  

 

Bilag: 

1. Pejlemærker. 

2. Årshjul 

 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 4/2019 (møde 23. april).  

Godkendt. 

 

2. Godkendelse af dagsorden for møde 5/2019 (formand).  

Godkendt. 

 

3. Information fra formanden 

3.1. Vild med Vand arrangementet. Hvad skal der herefter ske?  

Jens var primusmotor sammen med Susanne i arrangementet. Vi vil lave et mindre arrangement af 

en eller anden art næste år. 

 
3.2. Drøftelse om ideer omkring Toms Guldpulje.  

Vi vil evt. invitere sejlerfamilier til et planlægningsmøde omkring et arrangement i ca. uge 34 eller 

35. Festudvalget kunne inddrages .. evt. i f.m. Havnefest. 

Der afholdes møde mellem festudvalg, turudvalg, sejlklub og havn d. 12. september 2019. 

 

3.3. Sejlklubbens bådpladser. 

H-båden er flyttet til bro 4. Vi betaler for 2 bådpladser. 

 
3.4. Tilbud om sparring fra DIF/DGI. Få et gratis besøg af vores konsulent - 
https://www.bevaegdigforlivet.dk/foreningsudvikling/udvikling-af-din-forening/foreningsbesoeg?_ 
Vi laver et efterårsarrangement  for bestyrelse og udvalg. 

 

3.5. Status vedr. sejlads for børn og unge på Nørresø. Møde med Viborg Kommunes 

fritidsvejledere. 

Efter et møde med Viborg Kommunes fritidsvejledere er ungdomssejladsen nu på kommunens 

aktivitetsliste over børn og unges muligheder. 

Der kommer 10-20 pr. gang. Prøveperioden kører frem til sommerferien. 

 

3.6. Videre ansøgning om Rib båd hos andre donorer. 

Ny ansøgning er sendt Nordea Fond. 

 

https://www.bevaegdigforlivet.dk/foreningsudvikling/udvikling-af-din-forening/foreningsbesoeg?_


3.7. UK tekst til hjemmeside. Læs på www.virksundsejlklub.dk 

Forslag til korrektioner afleveret. 

 

3.8. Soling projekt. Kan vi tilbyde, en skole, efterskole, unge og ældre om at gå sammen for at 

klargøre båden i den kommende vinter? 

Sven er kontaktet om det kunne være noget for Skals Efterskole 

 

3.9. Pejlemærker. Gennemgang af resterende pejlemærker. Input drøftes på mødet. 

Udskudt. Alle overvejer 2-3 punkter som er egnet til hurtig indsats til næste møde. Det må gerne 

være noget hvor mange deltager – måske lidt ligesom havnens arbejdsdag f.eks. i f.m. 

forårsklargøring eller efterårsafrigning. 

 

4. Orientering om økonomisk status (kasserer).  

Status økonomi. Udgifter siden generalforsamling og status vedr. indmeldte medlemmer. 

Der er 101 medlemmer. 

 

Opkrævning for praktisk duelighedssejlads, pigesejlads og sejlerskole. 

Sejlerskole: Kristian er kontaktet vedr. deltagerliste 

Pigesejlads: Susanne sender liste over deltagere. 

Praktisk duelighed efterår: Pris for dem som ikke er på sejlerskole (2 stk.) er 450 kr. 

 

Driftsudgifter Køb af forstag til Mille, muligt køb af bådmotor, køb af flere rigmålere og salg af 

påhængsmotor, bådmotor til gummibåd, flænge i forsejl på Virksundtøsen. 

Ref: Jeg har ingen notater om dette punkt. Kan I andre huske noget? 

 

5. Behandling af indkomne sager 

Intet.  

 

6. Bordet rundt (alle). 

Carsten er med i havnens udvalg omkring nye vedtægter. 

 

7. Eventuelt. 

Navn på H-båd. Hedder p.t. Mille. Virksundknægten, H-ope, Skippetøsen, Slusetøsen/-pigen, 

Virksundlynet. 

Vi udskyder navngivning. 

 

Bestyrelsesmøder 2019.  

Forslag til tidspunkter for bestyrelsesmøder i den resterende del af 2019 er torsdag d. 15. august, 

torsdag 19. september, onsdag 23. oktober, tirsdag den 3. december.  

 
 

http://www.virksundsejlklub.dk/

