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Referat
1 Valg af dirigent og referent
Kurt Oddershede blev valgt til dirigent og Erik Valum Jensen til referent.
2 Laugskoordinatorens beretning v. Leif Tipsmark
Laugskoordinatoren glædede sig over, at det endeligt blev muligt at holde et forårsmøde efter sidste års
corona-aflysning og dette års corona-udsættelse.
På trods af pandemien lykkedes det sidste år at opretholde en hel del aktivitet og funktionen i lauget.
De problemstillinger, der opstod undervejs, har i vid udstrækning været løst i koordinationsudvalget
(Sjakbajserne og Leif).
Herefter blev noget af dagens dagsorden introduceret:
Oftere end før trænger samfundets øgede krav om dokumentation og legitimering sig ind på Lauget. Det
gælder f.eks. i forhold til bankforretninger og fondansøgninger, men også på andre felter (ordene revisor og
kontingent blev lige strejfede). Derfor er der et punkt om en evt. ændret fremtidig Laugsskraa.
Lauget har flere laugsejede både end tidligere, og det giver anledning til at drøfte, hvordan det kan gøres.
Til den daglige drift kunne Laugskoordinatoren ønske sig en eller to bisiddere for at have sparringspartnere.
3 Punktet har ingen overskrift og blev ikke behandlet (en banal fejl i nummereringen)
4 Kassemesterens beretning
Thorsten har efter 43 år ”sagt op” – Vi skal have ny kassemester.
Der var 2 regnskabsår at berette om (regnskaberne er vedhæftet) ved Thorsten Bjerring:
”2020-regnskabet” fra 1/3-2019 til 29/2-2020.
Året var et helt almindeligt år med afholdt VM og med det et VM overskud, der som normalt er med til at
sikre driften og dækning af udgifterne. Det samlede overskud var på knapt 20.000 kr.
Desværre var udgifterne større end overskuddet, så det blev nødvendigt at trække på laugets opsparede
formue med knapt 9.000 kr.
”2021-regnskabet” fra 1/3-2020 til den 29/5 2021 (OBS. regnskabet er ført helt frem til dags dato).
VM i 2020 var aflyst, og der var derfor meget få indtægter, - men stort set de sædvanlige udgifter.
Underskuddet blev derfor så stort, at den sidste rest af formuen forsvandt og samtidig, måtte der trækkes
ca. 700 kr. på en særlig opsparing: Pro-sjægt fonden.
(Pro-sjægt fonden er på 10.000 kr. Det er penge, der er rejst i forbindelse med et forsøg på at få etableret
en jollehavn for årtier siden. Dette projekt lignede, men er ikke identisk med de tanker, der i øjeblikket
drøftes mellem Viborg kommune og foreningerne omkring Hjarbæk (se senere). Fonden er ikke bundet af
andet end vores egne bestemmelser og danner derfor likviditet for driften indtil videre)

En væsentlig del af udgifterne de to år har været knyttet til de sjægtelaugsejede både. Tidligere har lauget
holdt vores følgebåd Mars og ”skoleskibet” Sif sejlende og har betalt alle udgifter.
På forskellig vis er flåden blevet 1 aktiv båd større, og det har ikke været muligt at få nogen af bådene sat i
pleje, så de kunne være udgiftsneutrale for Lauget.
Den største del af udgifterne er forsikringer, havneleje og vinterpladsleje. Det er aftalt at de, der i år sejler
de to både ”Maggie” og ”Freja”, betaler disse faste udgifter. Der er derfor 7.400 kr. på vej til laugets kasse.
Denne problemstilling tages videre op under beretning fra udvalgene.
Der var forskellige forslag til at hæve ”vandstanden” i kassen: frivilligt bidrag og overvejelser om
kontingent. Al debat blev henvist til senere.
Thorsten blev (efter en smuk lille tale af Anne Hvass Jacobsen) med tak for indsatsen klappet ud af sit
mange årige kassemester job.
Til alles glæde og lettelse overtog Lillan Wagner (efter forbavsende lidt pres) jobbet som kassemester, men krævede at Laugsskraaen blev så moderniseret, at der ikke fremover ville komme trusselsbreve om
retsforfølgelse, fordi lauget ikke lever op til regelsættet i forbindelse med hvidvask mm..
5 Beretning fra udvalgene
herunder information om arbejdet i forbindelse med ”Havnens Fremtid”
OBS! man skal fremover aktivt bekræfte ”før eller på forårsmødet”, at man vil deltage i det udvalg, man er
med i – hvis ikke – slettes man for den kommende sæson.
Ovennævnte nye regel om aktiv bekræftelse af udvalgsdeltagelse kunne kun delvist efterleves.
De aktuelle medlemmer i udvalgene kan snart ses på hjemmesiden, hvor der også kan læses om udvalgenes
opgaver.
(Udvalgene fremlægger beretninger, der kan debatteres, - men udvalgene bestemmer principielt suverænt,
hvordan de agerer. Evt. modstand må effektueres ved at evt. uenige går ind i udvalgene.
Udvalgene aflægger beretning ved formændene, hvis de ikke har forfald.)
Ankertovskrogen:
Har ligget underdrejet de senere år. Det blev konkluderet at de elektroniske medier havde overtaget og
udvalget blev nedlagt.
Dommere:
Udvalget fortsætter uændret.
Gaveudvalg:
Udvalget har mest fulgt op på dødsfald for folk med nutidig eller fortidig forbindelse til lauget.
Af andre gaver har der kun været en vindsjægt til Nordvestjysk Fjordkultur, dengang de indviede deres ny
istandsatte lokaler.
Pionerudvalget:
Der arbejdes på at få en vindmåler, der virker, på vores del af havnen. Lige nu arbejdes der med en app
baseret løsning.

Bådudvalget:
Sjægtelauget har erhvervet en bådtrailer. Den kan lejes for 200 kr. pr. gang. Udlejningen administreres af
Karl Müller. Det er under trusler om repressalier forbudt at køre bremserne i vandet ☺
Som omtalt i referater om regnskabsfremlæggelsen (og som det kan ses på regnskabets fortegnelse over
aktiver), har Sjægtelauget efterhånden ejerskabet til en del både.
Bådudvalget vedligeholder de sejlende både (inkl. følgebåden ”Mars”) og har planer om at færdig
restaurere ”Flyvefisken”, en gammel ålborgjolle fra 1930’erne og med en fortid som søspejderjolle i Struer.
Efter mange debatter i udvalget, har det valgt at forpligte sig på at passe på de både, Sjægtelauget har fået
forærende.
Dette er for nuværende og på sigt et økonomisk dræn i Sjægtelaugets kasse. Om det er der tænkt følgende:
Mars er helt klart Laugets udgift.
Der har tidligere været en plejeaftale for nogle af lauget både, hvor brugerne (mod sikker brugsret i mange
år) selv betalte alle udgifter. Det har ikke været muligt at lave nye plejeaftaler efter den sidste blev sagt op.
For at støtte sejlaktiviten i Lauget er udvalget gået ind med praktisk hjælp til selvhjælp til vedligeholdelsen
af de sejlende både, og brugerne betaler de faste udgifter (havneafgift, vinteropbevaring og forsikring).
Denne fremlæggelse gav anledning til mange synspunkter der spændte fra, at bådene skulle afhændes, at
brugerne skulle betale hele driften (den gamle plejeaftale) til synspunktet, at det er vigtigt, at vi har nogle
rugekasser for sejlere, og at de fleste sejlklubber har foreningsbåde, der betales via kontingentet.
Der pegedes på at langt de fleste både er privatejede, og at de laugsejede både bryder med den sædvane.
Der var også gode råd om fondsmidler, hvilket er fint til større reparationer eller lign. – ikke til almindelig
drift.
Spørgsmålet om kontingent kom også her forbi, men henlagdes.
Det er aftalt at udvalget skal mødes med kloge folk fra Nordvestjysk Fjordkultur, hvor forholdene er helt
omvendte med langt de fleste både foreningsejede og nogle få privatejede. Forhåbentlig er der gode tanker
at hente der.
Ingen nye gik ind i udvalget.
Festudvalget:
Udvalget er på 3 medlemmer. Der søger yderligere 2 medlemmer.
Karen Leth, Anne Hvass Jacobsen og Lis Hvass vil gerne knyttes til udvalget, så de hjælper med afviklingen
af selve VM festen om aftenen, men ikke ellers er med i udvalgsarbejdet.
VM fest i år er usikker, selv hvis der gennemføres VM, fordi corona-forholdsreglerne er uvisse.
Der blev foreslået at tænke på alternativer til VM festen og til VM.
Teltleje og gulvleje er meget stor udgifter i festregnskabet. Der blev vendt forskellige alternative
muligheder, uden at noget udkrystalliserede sig som oplagt. De gamle dilemmaer lever stadig.
Der var bekymring for, om det vil være muligt at genstarte VM traditionerne, hvis der går endnu et år,
inden vi er tilbage til normale tilstande.
Knud skal tage initiativ til at de tre udvalg mødes og forholder sig til VM (Festudvalg, Kapsejladsudvalg,
Teltudvalg).
Teltudvalget:
Debatten flettedes sammen med debatten under Festudvalget. Der blev ikke noget selvstændigt punkt.
Skurudvalg:
Finn Jensen tegner på en ny dør.
Forsikringen af skuret er meget dyr (1.700 kr./år) for skuret. Det undersøges om det kan forsikres billigere.

Økonomi:
Er fremlagt tidligere på mødet.
Præmieudvalg:
Udvalget har fået en ny vandrepokal til at hædre særlig indsats. Der var ikke plads til flere på den gamle.
Poul Outsen indtræder i udvalget
Kaffeudvalget:
Udvalget glæder sig til at kunne lave arrangementer igen.
Gæstesejlads:
Alle sejladser har været aflyst i sæsonen 2020 og i første halvdel af 2021. Forhåbentlig bliver det muligt at
genoptage aktiviteten igen i efteråret.
Webmaster:
Alternativer til vores nuværende it-setup har været overvejet, bl.a. fordi vores gamle fællesmail ”allesjægt”
blev ”blacklistet”. Skal der besked ud til alle nu, kontaktes Leif Nielsen. Han sender så ud til alle.
Se adressen på hjemmesiden under Webmaster.
Der var en kort debat, om vi kunne nøjes med Facebook. Der blev enighed om at Facebook var mere til sjov
og hjemmesiden mere til oplysning.
Bibliotekaren:
Sjoerd Westhof vil gerne af med 3 meter Sjægtelaugs bibliotek. Alle så ned i kaffekopperne, så de 3 meter
er stadig hos Sjoerd.
Faneudvalget:
Der har ingen aktivitet været.
Sjægtebroudvalget:
Udvalget har brugt en del energi på at deltage i processerne omkring lokal udviklingsplan.
Der har været konfrontationer undervejs, da gamle modsætninger blussede op igen.
Det er endt med at Viborg kommune ”sidder for bordenden”, og processen har fået et roligere forløb.
Der skal snart arbejdes videre.
Leif T og Kurt har repræsenteret Sjægtelauget i møderne.
Deres udspil til møderne tog udgangspunkt i et stort ide-arbejde, der op til 2015 foregik i LAG Viborg og
Skives regi.
LAG er støtte til landdistrikter med EU og kommunale midler.
Dette projekt handlede om Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning med titlen: ”Vandet der samler”.
Der blev skitseret mange mulige projekter rundt om fjordene.
For Hjarbæk beskriver skitserne mødefaciliteter, toiletforhold, primitive overnatningsmuligheder,
basefaciliteter for sjægte, kajakker, kanoer og andre småbåde og som noget centralt en jolle/småbådshavn
uden på den store mole mod sydvest.
Konflikterne har især handlet om, at nogle af de andre foreninger har modstand mod at få mere byggeri på
stejlepladsen og især om at få lagt et nyt havneafsnit uden på stranden ved stejlepladsen. Det har handlet
om udsigter, naturbetragtninger og frygt for mange flere mennesker på havnen.

Kurt ridsede projektet op og spurgte om forårsmødets opbakning hertil.
Der forsøgtes en afstemning, der ikke gennemførtes. I stedet gav det anledning til en yderst livlig og til tider
skarpkantet debat.
Der var mange modsatrettede holdninger, - her samlet lidt sammen:
• Forholdene er tilstrækkelige nu.
• Udsejlingen fra den nuværende havn er katastrofal svær i mange vindretninger.
• Vi skal ikke forpligte os til at levere arbejdskraft til et nyt havnebyggeri.
• Projektet vil skabe udvikling og udfoldelsesmuligheder.
• Det er urealistisk at satse på et byggeri til måske 13 millioner.
• Et nyt havneafsnit vil give mange flere mennesker mulighed for en havneplads (et eksempel på en
succes med en jollehavn ved Frederikshavn blev nævnt).
• Det er dumt at komme i konflikt med de andre i lokalområdet
Ved snilde menneskers indsats og fælles bestræbelser fik vore to repræsentanter en slags stiltiende
opbakning til:
at deltage i arbejdet med den lokale udviklingsplan med det udgangspunkt, at Viborg kommune er primus
motor i processen, – at de lokale foreninger og interessenter skal opnå en fælles vision for udviklingen – og
at de to skal forfølge de muligheder, der giver bedre vilkår for sjægtesejlerne (det blev ikke defineret, hvad
det indebærer) – og at det skal foregå på en måde, så vi kan ”leve sammen” med lokalområdet fremover,
uden vi har trådt nogen under fode.
Som en DARK HORSE kom det ind til slut, at Kongsgården på et tidspunkt i en overskuelig fremtid vil blive til
salg, og ejeren er interesseret i, at den bliver foreningsejet. Der er aktive folk, der er i gang med at
undersøge mulighederne.
Et sådant fælles sted vil løse mange af de problemer, der er med manglende møde- og basefaciliteter.
Der rejser sig selvfølgelig en masse uafklarede spørgsmål om køb, organisation, drift og vedligeholdelse,
men der arbejdes videre med det, og der blev nævnt flere eksempler på steder, hvor noget ”umuligt” har
kunnet lade sig gøre.
Havnefesten:
Havnefest-udvalget blev optaget på listen over udvalg.
Havnefesten 2021 er aflyst pga. uoverkommelige corona restriktioner. Datoen, hvor festen skulle have
været (den 12 /6), kan evt. bruges til mere uformelt at mødes på havn og stejleplads.
Andre Laug mm.:
Ingen bemærkninger.
6 Nedsættelse af et udvalg, der skal udarbejde forslag til en ny Laugsskraa (vedtægter). Den skal kunne
vedtages på et ekstraordinært Forårsmøde i efteråret:
Udvalget blev:
Leif Nielsen (tovholder)
Henrik Hvass
Leif Tipsmark
Claus Skodborg Nielsen
Johnny Olsson
Thorsten Bjerring
7 Forslag om at vi overgår til kommunikationssystemet – ”Min forening”.
Blev henvist til udvalget for Ny Laugsskraa

8 Laugskoordinatoren foreslår udnævnt en eller to bisiddere for koordinatoren.
Kurt blev midlertidig udnævnt til bisidder, og spørgsmålet indgår i arbejdet for udvalget for Ny Laugsskraa
9 Eventuelt
Karen Westhof ønsker en mulighed for, at tidligere sejlere og aktivister kan betale en slags kontingent, så
de føler, at de stadig hører til.
Erling foreslår en Sjægtelaugets Venner, der f.eks. via et kontingent kan samle penge til lauget.
Leif Tipsmark havde en fortælling om et erstatningskrav fra en motorcyklist, der have fået maling på sin
jakke. Det gav anledning til mange meningsytringer og forslag. Leif tager den videre.
Andet:
Undervejs blev forskellige mere eller mindre nye folk præsenteret:
Birthe Gørup Nørgård og Ingrid Astrup, der sammen med Karen Leth har købt Per Sax’es sjægt. De siger
selv, at det var efter adskillige snapse i forsamlingshuset i Kvols.
Helle Nørkjær, der i snart lang tid har været medlem af kaffeudvalget.
Poul Outsen, der sejler som gast på Freja med Sara som skipper.
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Bilag 1

Laugskoordinatorens beretning
Velkommen til Forårsmøde 2021
Så lykkedes det … hvem skulle have troet - da sjægtene blev taget op i november 2019 – at en hel verden,
kort efter blev underlagt nødvendige restriktioner, på grund af en rædselsfuld virus pandemi. Lad os glæde
os over, at vi bor i et samfund der – trods nye og ukendte udfordringer – evner at fungere og omstille sig og
samtidigt tage vare på os alle. Især derfor kan vi sidde her i dag – rimeligt trygge – ved hjælp af tests,
vaccinationer og restriktioner.
Trods et aflyst Forårsmøde og et aflyst VM i 2020, er det også lykkedes for vores Laug, at få tingene til at
fungere. Jeg benyttede mig gennem 2020 - og også i år, af muligheden for - at indkalde formændene for
arbejdsudvalgene - til ”koordinationsudvalgsmøder”, når behov opstod. Her blev de nødvendige
beslutninger taget i fællesskab og enighed – jeg syntes det har fungeret rigtigt godt og har været tryg ved at
have denne slags ”Laugsraad” til stå bag vores gøren og laden. Tak til formændene for arbejdsudvalgene,
for deres samarbejdsvilje og hurtige e-mail svar, når tingene blev klaret via denne kommunikationsform.
Jeg håber at I alle, også har været tilfredse med at modtage referater fra disse møder.
Blandt andet på grund af erfaringerne gennem Corona-perioden – vil jeg anbefale, at vi som foreslået på
dagsordenens pkt. 6, nedsætter et ”Formaliseringsudvalg”. Dette udvalg skal udarbejde et forslag, til en
fremtidig ”Laugskraa” - der fremover kan betragtes som vores vedtægter. Der er flere grunde til min
anbefaling.
For det første - vil det give bedre ”rygdækning” for de, som har påtaget sig tillidsposter på vegne af
Sjægtelauget.
For det andet – så er klare interne regler - som ansvarlig for laugets økonomi en nødvendighed. Bl.a.
stresses vi løbende, med krav fra vores bank om detaljerede oplysninger i forbindelse med reglerne om
hvidvask. Og noget så elementært som MobilePay skal vi også kunne administrere. Endvidere vil det
fremover være påkrævet med valg af revisorer – at Thorsten ene mand har stået distancen i 43 år er ganske
enestående – I har alle fået hans opsigelse og hans bevæggrunde for den. Tak til Thorsten.
For det tredje - vil vi fremover have øget behov for at kunne fremstå regelrette overfor bidragydere – såvel
offentlige som private.
For det fjerde – mener jeg, at vi fremover må have et medlemskartotek og at en form for kontingent er
nødvendig.
Der er helt sikkert meninger for og imod, at vi ikke længere skal klare os med ”nedskrevne normer” men
fremover ”klarere regler” – min samvittighed påbyder mig, at fremsætte forslaget for at sikre sjægtelaugets
beståen.
Direkte til et andet emne: De 3 sjægte og Aalborgjollen under bådudvalget – som så også tager sig af vores
følgebåd ”Mars”. Megen ros til de kyndige og flittige hænder, der gennem vinteren og foråret har givet
”Freja” og ”Maggi” en gevaldig overhaling. Om vi som laug er forpligtiget til – i fællesskab - at tage vare på,
at holde sjægte flydende og sejlene ? – det er spørgsmålet ! Jeg har spurgt Skibsbevaringsfonden om en
sjægt kan komme ind under deres ”vinger” – alle betingelser kan en sjægt opfylde, på nær størrelsen som
skal være mellem 2 og 300 BT – så nej! Emnet kan diskuteres – men lad os høre nærmere når Bådudvalget
selv beretter.

Så har jeg tilladt mig at foreslå at der vælges en ”bisidder” til koordinatoren – vi kunne også bruge
betegnelsen ”næstformand”. Mit forslag er ene og alene af praktiske årsager. Dels ved hjælp til fremmøde dels hvis hurtige beslutninger lige nu skal træffes – så er det altså rart at være mindst to om det.
Og så lige lidt nyt udefra den store verden – om 7 måneder slutbehandles de nordiske landes indstilling til
UNESCO - om at optage ”klinkbygningstraditionen som immateriel kulturværdi” – det foregår på Sri Lanka.
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.
Jeg tager gerne en tørn mere som koordinator.
God sjægtesæson !
Leif Tipsmark

Bilag 2

Bilag 3

