FORÅRSMØDE I HJARBÆK SJÆGTELAUG 9.3.2019
Efter velkomst af laugskoordinatoren var der valg af mødeleder. Valgt blev Bent Møller Nielsen.
Derefter udpegning af referent, der tilfaldt undertegnede. De reviderede udvalgslister kan ses på
sjægtelaugets hjemmeside – www.sjægt.dk

LAUGSKOORDINATOR
Velkommen til forårsmøde !
…og især velkommen til to nye sjægteejere - Lars Møller der har overtaget ”Lylle” og
allerede er i gang med at skifte et par bord og Knud Andersen der har erhvervet
”Tordenskjold” og lagt den i havnen i Hjarbæk – skønt at der er nye folk der har
øjnet muligheden for nye oplevelser og godt samvær. Velkommen til !
Ved Forårsmødet sidste år, kunne vi byde velkommen til en gammel kending,
nemlig ”Maggi” som en lokal havde købt tilbage til Hjarbæk. Desværre kom den
aldrig i vandet, da ejeren blev ramt af sygdom. I efteråret modtog jeg på
Sjægtelaugets vegne den fine sjægt som en donation. Bådudvalget har påtaget sig
at tage vare på sjægten og indtil videre er den under tag i Låstrup. Selvfølgelig skal
den så vidt muligt ud at sejle igen … spørgsmålet er bare … hvordan ?
Vores kreative turudvalg begik igen en uge 28 tur der sagde ”spar to” ! Turen til
Lindesnes, Båly Havn og skærgården deromkring, står helt klart som en af de
større sjægteoplevelser de sidste par år. Sejt at vi lykkedes at få fragtet 5 sjægte
over med færge og fik helt fantastiske oplevelser – såvel sejladsmæssigt som det
”koselige” samvær med vores norske bekendtskaber – især de engagerede
mennesker i Lindesnes Kystlag, deres passion og ihærdighed for at få unge
mennesker ud at sejle må anerkendes. At de også har ovnudstyr til at tilberede
stegt flæsk til 70 mennesker kan vi kun bøje os i støvet for.
Jeg kan ikke undgå at blive lidt misundelig, når man besøger andre laug/klubber
både herhjemme og i udlandet – vores landfaciliterer må siges at være endog meget
minimalistiske ! Sidste år var der en spirende optimisme i vores LAGarbejdsgruppe da kommunens nye Landdistriktsudvalg fandt vores skitseforslag
”Fjordbase Hjarbæk” og ”Museumshavn i Hjarbæk” interessant. Det var så det –
man savnede noget ”lokal forankring” – det måtte vi selv skaffe før der kunne
komme noget kommunal støtte. Andre steder omkring fjorden går det noget bedre. I
gårsdagens avis kunne man læse at ”Fjordklyngen” har fået 40.000 kroner til
projektet ”Fjorden som Legeplads” – godt gået af Skals – enighed gør stærk ! Det
kan være lidt svært at se, hvor initiativet til ”lokal forankring” i Hjarbæk skal
komme fra ?

A’ pro pos ”kommunal” – så har vi fået en henvendelse fra Viborg Kommunes Børne
og Unge Sekretariat. Her er der stadig erindringer om Sjægtelaugets engagement i
børn og unge i 1990’erne. Vi er direkte blevet spurgt om vi vil deltage i et
”Sejlprojekt” for 6-8 børn og unge ”med udfordringer” i maj og juni. Jeg vil foreslå at
vi tager det op i dag under eventuelt. Der er positive tilkendegivelser fra et par
sjægtesejlere om at deltage.
Vi slår jo også vores folder ude i den store verden. En udløber af vores tur til
Barcelona i 2017, ender op med at blive til erfaringsudveksling af
bådebyggerlærlinge mellem det sydfranske bådværft i Site Paulilles ved Port
Vendres, Limfjordsmuseet og Han Herred Havbåde. Projektet kommer til at høre
under EU’ udvekslingsfond ERASMUS.
Der er stærke kræfter i Norden – heriblandt Sjægtelauget - i gang med at få
UNESCO til at anerkende klinkbygningstraditionen som en ”immateriel kulturarv”.
Vi har leveret vores indstilling til den norske organisation ”Kysten” for nylig.
Spændende om det lykkes … måske det kan give os lidt ”kredit” rundt omkring,
hvis vi skruer et UNESCO skilt på skuret ?
Lidt mere lokalt – så har Morsø Maling - der er storleverandør af linolie, trætjære og
linoliemaling, fået Knud Søndergård til at nedskrive hans 40 års erfaring med
linolie, trætjære og træbåde, for at ligge det ud på deres hjemmeside … selvfølgelig
med et link til www.sjægt.dk. Vi får faktisk henvendelser fra folk rundt omkring i
landet, der ud af vores hjemmeside kan se, at der er samlet noget erfaring her hos
os.
Og så var vi i ”Biffen” i Ringkøbing – til premiere ! Såmænd til en film lavet af en
bekendt til en sjægtesejler om turen til Lindesnes - om sjægte og en dramatisk tur
over Skagerak til Lindesnes og ”sound-tracket” i form af ”Sjægtevalsen” fik vi
foræret – den skal vi have sat tekst til ! Tak til Johannes Berggren for det.
VM 2018 havde det hele – gode sejladser – hyggeligt samvær ! Kæntringer var der
lidt for mange af, heldigvis ingen personskader. Det ser ud til at vores beredskab til
VM kan klare flere kæntringer indenfor kort tid – det er godt og betryggende. Tak til
følgebåde og FDF’erne for deres indsats. Der bliver evaluering af Sjægte VM i næste
måned – så kan vi trimme det vi syntes der trænger.
Jeg mener stadig at vores succes-barometer, er antallet af kaffedrikkende
sjægtefolk efter en tirsdagssejlads. Lad endelig flere få del i vores oplevelser - vi er
jo i alle henseender rummelige nok til at lade flere komme til.

Så vil jeg til sidst opfordre alle til at byde nye gaster til ! Det er godt at have en
tilpas stor bruttotrup – så vi kan holde flest muligt sjægte på fjorden til
tirsdagssejladserne.
Så er tiden kommet, hvor vi skal have fordelt årets opgaver, – det er det der skal til
– for at vi sammen og hver for sig, kan få fantastiske oplevelser i og omkring
fjorden.
Rigtig god sjægtesæson !

ANKERTOVSKROGEN
Der er pt. ingen aktiviteter. Henrik Hvass arbejder sammen med andre kredse om en bedre
kommunikation mellem de forskellige laug, foreninger og museer, der beskæftiger sig med gamle
bådtyper.
Der blev rejst spørgsmålet om, hvor bliver tilsendt materiale af, og hvem og hvordan bliver der
svaret. Leif T vil kontakte Leif N desangående.
Alle laugets VHS bånd fra 1977 og fremefter er blevet overspillet til DVD. Pt er de placeret hos
Knud, hvor det er muligt at låne dem.
FORTÆLLERE
Ikke den store aktivitet. Fortællingerne foregår oftest i forbindelse med sejlads med unge og ofte,
når sejladserne er blevet aflyst.

KAPSEJLADSUDVALGET
Der er blevet sejlet 25 gange ud af 27 mulige, et gennemsnit på 10,96 båd pr. gang, en fremgang på
ca. 1 båd pr. gang.

DOMMERE
Lillan udtrykte, at det havde været en fantastisk sæson, bortset lige fra oktober måned – kold.

GAVEUDVALG
Bårekranse til Thorvald Lindebø, Flekkerøy, Niels Christian Olsen (Plys), Hans Jeppesen, Jens
Hellerup og Henry Poulsen.
Johannes Berggreen for filmen om sjægten, premiere i Ringkøbing 8. februar og Nordvestjysk
Fjordkultur i forbindelse med indvielsen af de nyrenoverede lokaler.
Endelig var der et forslag om sammenlægning af gave- og faneudvalg. Det blev ikke vedtaget.

PIONERUDVALG
Udmærket bådoptagning. En tak til alle, der hjalp. Næste år garanti for pølser til alle og spisning på
samme tid.
Forårsklargøring sidste fredag inden første sejlads.

BÅDUDVALG
Finn/Knud har overtaget Mortens trailer (brugt til Maggi) med henblik på, at Sjægtelauget evt ville
overtage den til den pris, de havde givet for den.
Forårsmødet vedtog, at købe bådtraileren for 6000,-. Samtidig blev det vedtaget, at der skulle
udarbejdes et regelsæt for brug/lån/leje af traileren.
Karl M og Leo Hestbech har renoveret ikke-landevejstrailerne.
Der er via Velux-fonden modtaget nye sejl til Sif og stævn til Flyvefisken.
Maggi og Flyvefisken kommer kun i vandet, hvis der besætning til dem

FESTUDVALG
Udmærket fest, udvalget savner hjælp til oprydning efter festens afslutning. Udvalget suppleres ved
evalueringsmødet den 6.4.

SKURUDVALG
Ingen aktiviteter. Påtænkte aktiviteter til foråret er en ny dør og et magasin til redningsveste.

ØKONOMI
Thorsten gennemgik regnskabet og fremlagde en skrivelse for den økonomiske styring af
Sjægtelauget. Det vil i revideret form blive lagt ud på hjemmesiden.
Derefter en indholdsrig debat, hvoraf der her er lidt input: Det påpegedes, at det er problematisk
med et underskud af den størrelse, hvor mange år går der, inden kassen er tom. Hvilke tiltag er
mulige for at undgå lignende underskud i de kommende år. Vil en mulig udlicitering af både være
en ide, f.eks. at bruge den model, som Nordvestjysk Fjordkultur bruger. Formålet med at modtage
både er at bevare dem. Det er svært at sælge både. Måske der engang vil være brug for en slagt
kontingent, stærkt i modstrid med Hjarbæk Sjægtelaugs ånd. Skal de enkelte både betale en slags
”kontingent” til Mars. Et af problemerne er antallet af forpligtelser, som lauget påtager sig. Lav små
foreninger a la Vi sejler Videre.
God snak, vær optimistiske med hensyn til fremtiden.

HAVNEFESTUDVALG – nyoprettet udvalg
Overskud ved havnefesten er delt ligeligt mellem de deltagende parter, Sejlklubben,
Borgerforeningen og Sjægtelauget, indtil nu er det blevet til ca. 4000,Der ønskedes en underskudsgaranti – 3000,- - i tilfælde af dårligt vejr o.l.

PRÆMIEUDVALG
Tak for de, som har doneret. Pris- og lodproblematik vedr. amerikansk lotteri søges løst.
Der overvejes nye motiver til krusene.

KAFFEUDVALG
Ingen kommentarer.

GÆSTESEJLADSER
Gæstesejladser med Naturskolen, max. 6 gange, har fungeret rigtig godt. Andre, bl.a.
Tandemklubben og Værestedet har været ude at sejle. Fungerer godt.
Behov for ny vindmåler af hensyn til sikkerhed. Listen over personer, der deltager i gæstesejladser,
revideres.

WEBMASTER/FACEBOOK
Anne fortalte om aktiviteterne på facebook, hvor der nu er ca. 500 aktive følgere, og at
campingpladsen overvejer noget sponsor til VM.

TURUDVALG
Uge 28 går til Snaptun. Anker præsenterede et foreløbigt udkast med en pris på 490,-/person. Prisen
inkluderer også bålpladser. Kaj supplerede med muligheden for at leje mandskabsvogne til
overnatning. Nærmere information vil fremkomme senere.

BIBLIOTEK
Sjoerd havde udsendt en liste over materialer, som biblioteket råder over. Herefter kan bøgerne
lånes online ved direkte henvendelse.

SJÆGTEBROUDVALGET.
Arbejder og vedligeholder reoler, flag, bænke og andet godt på sjægtebroen. Ole L havde beslag,
hvis der var behov for flere gammelmandspinde.
Der ønskes flere redningsstiger på havnen. Det vil der blive arbejdet på at få.

EVT.
Forslag om at hver enkelt medbringer bestik til VM-festen. Blev suppleret med et forslag om at
sjægtelauget brugte et beløb på anskaffelse af x antal tallerkener (genbrug).
Leif T fortalte om en henvendelse fra Viborg Kommune om et sejladsforløb for unge med svære
behov. Det skulle foregå i maj/juni, 8 gange. Reaktionen var positiv, så der vil blive arbejdet hurtigt
for at finde ud af, om det er noget, Sjægtelauget kan arbejde videre med.
Efter en tak for god ro og orden, blev der udbragt et trefoldigt leve for Hjarbæk Sjægtelaug.
Bjarne Vagner

Den 9. marts 2019
THORSTEN BJERRING

HJARBÆK SJÆGTELAUG
REGNSKAB FOR PERIODEN
1. marts 2018

VM

august 2018

til

VM - fest udgifter
VM - fest indtægter
Telt m.v.
Løbspapirer
Diverse udgift/indtægt

ANKERTOVSKROGEN

Trykning, porto m.v.

ØVRIGE POSTER

Anskaffelser netto
Arrangementer
Gæstesejladser
Diverse salg
Diverse udgifter - netto
Forsikring m.v. af sjægteskur
Bidrag
SIF
MARS

28. februar 2019

-42,749.79
74,896.75
-31,716.14
8,000.00
-1,559.90

430.82
6,440.10
0.00

-7,457.75
2,973.76
0.00
1,110.00
-4,246.00
-1,196.00
1,900.00
-6,812.39
-6,083.85

-19,812.23

ÅRETS RESULTAT

negativt

-12,941.31

KASSEBEHOLDNING:

PRIMO MARTS 2018
ÅRETS RESULTAT
ULTIMO FEBRUAR 2019

49,044.97
-12,941.31
36,103.66

ProSjægtFond

Ultimo

Donation fra VELUXFONDEN:
til opdatering af fartøjer
ejet af Hjarbæk Sjægtelaug

Donation
Nye sejl til L45 SIF og fok til "ålborgjollen"
Udgifter vedr. reparation
Restdonation ultimo februar 2019

10,008.00

25,000.00
-17,048.00
-1,500.00
6,452.00

ØVRIGE AKTIVER

Sjægteskur
2 stk. topsejlsshelters
Følgebåd ("instruktionsbåd") "Mars" incl. 15HK Suzuki med
fjernbetjening
samt redningskrans og kasteline
Sjægt "Freja"
Ålborgjolle "Flyvefisken"
Sjægt SIF L45
Sjægt MAGGI L21
4 store VM-startskilte
3 stk. store hvide + 4 stk. store røde blåsere+3 gule bøjer
Bådvogn til MARS
Vindmåler med tilhørende batterilader samt vandstandsmåler på
sjægtebro
2 stk. nødbelysning til telt+diverse el-kabler i kasser hertil + 200 m
med stik
1 stk. Nilfisk højtryksrenser og 1 kabeltromle
Fane + flagstang + 6 nationalflag
9 bord-bænke-sæt
63 redningsveste (forsk. størrelser) + 4x2 sæt Walkie Talkie
3 Infotavler på Hjarbæk Havn + 2 stk byggetavler
30 stk. skiltestandere
En kæmpegrill på hjul
Armeret vandslange på 100 m
Gardena dykpumpe 13000
Marinekikkert (dommer) + dommerur

