12 MAR 2016
Emne:

Referat af Sjægtelaugets forårsmøde 12. marts 2016.

Bilag:

1. Sjægtelaugskoordinator Leif Tipsmarks årsberetning 2015.
2. Hjarbæk Sjægtelaug Regnskab for perioden 1. marts 2015 – 29. februar 2016.

1. Forårsmødet blev afholdt 12. marts 2016 i sognegården, Løgstrup. Der var mødt ca. 40 deltagere op
til hjemmebagte boller med pålæg, småkager samt kaffe, øl og vand. Mødet blev åbnet på
kaffeudvalgets vegne af Lillan der bød velkommen og gav ordet til Leif T, der foreslog at Finn skulle
være dirigent. Han modtog helt overrasket valget, som også behørigt blev tilkendegivet ved
forsamlingens applaus.
2. Dirigentens første opgave var at udpege en referent. Valget faldt på John (der også var referent sidste
år) der, også efter behørigt applaus, takkede for valget.
Herefter fik laugets koordinator Leif T ordet. Han berettede om året der gik. Beretningen er vedlagt
som bilag 1.
Dirigenten foreslog herefter at vi fælles gennemgik Sjægtelaugets underudvalg, og at disse aflagde en
kort status for deres virke. Dette blev vedtaget.
3. Udvalgenes beretninger:
a. Økonomi. Thorsten gennemgik regnskabet der er vedlagt som bilag 2. Regnskabsaflæggelsen og
den måde regnskabet var stillet op havde ikke ændret sig i 25 år. Efter grundig gennemgang af
regnskabet, var der stort bifald til Thorsten.
Kassereren konstaterede, at VM-cafe-pengekassen i 2015 var smeltet sammen med VMpengekassen. Resultatet af Cafe-salget er det derfor ikke muligt at opgøre.- Der var enighed om at
sikre adskillelse mellem de 2 kasser ved VM i 2016.
Kasseren efterlyste også aktiver som lauget ejer, men som ikke var påført listen over aktiver i
regnskabet – eller aktiver der skulle fjernes fra listen. Rettelser til ”Aktiver listen” sendes til ham.
Leif T orienterede om nye skilte til sjægtene. Det drejer sig om ca. 30 stk. á 60 kr, udført i god jysk
kvalitet og så er det billigt. I den forbindelse skal alle tavlerne opdateres. Det forventes at disse ville
blive sat op i år. Yderligere vil der komme en udgift til VM el-tavler og kabler på mellem 4.000 kr.
og 6.000 kr. i år. Så slipper vi i fremtiden for at låne os frem.
Det var ganske interessant og sjovt at gennemse det gamle Ankertovskrog blad fra 1988, som
Thorsten havde med og som han lod gå rundt. Jeg kunne genkende flere at navnene herfra.
Thorsten fortsætter i udvalget.
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b. Ankertovskrogen: Leif N lovede at der vil komme et årsskrift som også er et 40-års
jubilæumsnummer. Det vil udkomme når det er færdigt. Dette vil senest være før sommerferien.
Alle kan komme med bidrag. Der var stor ros til Ankertovskrogen fra forsamlingen.
Lissie spurgte ind til sekretariats- og pressefunktionen i udvalget. Forsamlingen blev enig om at
overdrage denne til Laugskoordinatoren. Han kan så rådføre sig med sjakbajserne hvis der opstår
tvivlsspørgsmål. Søren J foreslog at ændre udvalgets navn til ”Bladudvalget” eller ”Ankertovskrogen”. Udvalgets medlemmer fortsætter.
c. Limfjordsfortællinger. Henrik Hvass fortalte at der kommer besøgende til hans og Bent Møllers
fortællinger. Jesper Hjermind har hjulpet med. Om end der ikke kommer mange tilhører, så kommer
der altid nogen. Overskuddet fra disse arrangementer går direkte i ”Prosjægtfonden” - en del af den
fælles sjægtekasse.
Henrik og Bent fortsætter næste år, men efterlyste flere frivillige i udvalget. Forsamlingen
anbefalede at de supplerede sig selv.
Udvalgets medlemmer fortsætter.
d. Kapsejlads. Knud orienterede om at der havde været mulighed for 27 sejladser, hvoraf de 23 blev
gennemført. Det har givet lidt mere end 10 både i snit pr. gang, et lille fald fra sidste år. Knud
orienterede også om at flere at de hvide kapsajladsbøjer var gået i stykker. Der er søgt midler fra
fonde til nye. Ellers måtte der købes nye over VM budgettet, som ville koste 800 kr. eller 1.400
uden rabat.
Lissie spurgte om sejladssæsonen i år sluttede senere end normalt, men Knud oplyste at det gjorde
den ikke. Claus foreslog at indføre, at man kunne fratrække et par sejladser i den samlede resultatopgørelse om sommeren, - men dette blev ikke vedtaget.
Udvalgets medlemmer fortsætter.
e. Pionerudvalg. Knud nævnte at det igen var en vellykket bådoptagning for 2015. Knud foreslog at
der opstilles et bådudvalg, der skulle tage sig af SIF og MARS. Dette var forsamlingen enig i, og
udvalget består nu af: Knud, Finn J, Erik, Karl og Holger.
Sara og Dorthe vil gerne sejle SIF, men mangler gast. Leif N demonstrerede gastebanken på
hjemmeside, hvor der kunne søges om gaster.
Udvalgets medlemmer fortsætter.
f. Festudvalg. Poul har ikke endnu meldt noget ud om kommende arrangementer. Cafeudvalget vil
(som ovenfor under pkt. a.) se om de kan adskille Cafe-kassen og VM-kassen.
Udvalgets medlemmer fortsætter.
g. Teltudvalg. Bent nævnte at der var skiftet teltudbyder. Det var han svært tilfreds med. Især fordi
man nu kunne regne med aftaler mellem den nye teltudbyder og ham. Teltet bliver en lidt anden
størrelse, nemlig nu 24 x 12 meter, mod før 33 x 9 meter. Afhængig af antal deltagere, kan der
sættes yderligere sektioner på teltet.
Udvalgets medlemmer fortsætter.
2

h. Dommer tirsdag / søndag. Lillan forsætter som dommer. Hun var dog meget utilfreds med vejret
sidste år. Det har været regnfuldt, koldt og i det hele taget utilfredsstillende. Det har øjensynligt også
- i en udstrækning - holdt både kapsejladsdeltagere og turister væk. Afløsere for den våde og kolde
tjans som dommer er Svend og Anne-Mette.
Carl J fortsætter med opgaven som følgebåd.
Der var stort applaus fra forsamlingen.
Trods de vejrlige udfordringer, fortsætter Lillan som dommer.
i. Dommere VM. Knud fortalte at der var behov for en ny dommerbåd. Der var flere forslag: Plys
med MISTRAL, Søren J med DOMINIQ eller SVALEN (hvis den er klar efter bedding). Det er i en
tid endnu et åbent spørgsmål hvad resultatet bliver.
Marianne foreslog at der skal en Karl M sjægtevejrhane på skuret. Det vil Karl M og Finn J se på
(og også hvorledes denne kunne sponsereres).
Udvalgets medlemmer fortsætter.
j. Skurudvalg. Carl Jensen fortalte at skuret skal males i år. Som nævnt sidste år, trænger døren til
skuret til en reparation. Finn J indskød at han kendte til problemet, og havde vist lovet at se på det.
Udvalgets medlemmer fortsætter.
k. Præmieudvalg. Henrik aflagde beretning på præmieudvalgets vegne. Ungdomspræmien var
kommet tilbage, men han mangler ”Rosinen i Pølseenden”- præmien som ellers blev indstiftet i
1977. Det kunne jo være sjovt hvis den kom til veje. Ligeledes mangler en halvmodel i plastik af en
sjægt. Den efterlyses også.
Ole JH efterlyste en vejledning til hvordan ”vinderskilte” skal se ud og hvor de skal placeres på
præmierne. Dette ser udvalget på. Ligeledes om Hemming skulle have en ”Den Gyldne
Rorpindsforlænger” som en permanent præmie.
Udvalgets medlemmer fortsætter.
l. Kaffeudvalget. John nævnte at der var pæn opbakning til de sædvanlige aktiviteter som
kaffeudvalget stod for. John nævnte især Anne-Marie og Lillan fra kaffeudvalget, som står for
hjemmebagning og en stor del af den øvrige planlægning af møderne i Menighedshuset. Stor
applaus fra forsamlingen.
John nævnte også at planlægning og afvikling af turene i november og januar, skete i et samarbejde
med turudvalget.
Udvalgets medlemmer fortsætter.
m. Junior- og gæstesejladsudvalget. Henrik nævnte at der har været mange aktiviteter og megen
aktivitet i 2015. Der går nogen ressourcer til administration af de nye sikkerhedsregler, men som vi
prøver det flere og flere gange, sker der en hurtigere og smidigere behandling. Vi får mere erfaring
og herved går det administrative også hurtigere.
Blæser det over 8 s/m går vi ikke ud med gæster. Heldigvis har vi andre aktiviteter på havnen, når
f.eks. 152 elever pludselig ikke kan sejle på grund af blæst, men må aktiveres på anden måde.
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I denne forbindelse har Bents erhvervserfaring haft en væsentlig indflydelse på at engagere de unge
mennesker.
Henrik mindede om, at kun både der var certificerede må gå ud med gæster.
Udvalgets medlemmer fortsætter.
n. Webmarster. Leif Nielsen fortalte at den nye hjemmeside så småt er i gang. Den gamle
hjemmeside kan dog stadig anvendes. Der er ca. 10 – 15 hits på hjemmesiden om dagen.
Udvalgets medlemmer fortsætter.
o. Turudvalget. Finn J erklærede at det har været et vellykket år. Ud over uge 28 turen, der ganske
vist var ret våd, havde der været mange aktiviteter bl.a. ture til Norge. Næste års tur til Ringkøbing
Fjord har Ringkøbing folkene ansvaret for at planlægge. Der skal ikke betales havnepenge ved dette
arrangement, vi får lov til at ligge gratis i havnen. Yderligere oplyste Finn at næste september
planlægges en tur til Barcelona. Vi har vist en gammel forbindelse hertil.
Knud fortalte om et weekend arrangement weekenden efter VM, som skal foregå i Sundsøre. Det er
indvielse af det restaurerede Pakhus. Der er mulighed for at overnatte i Pakhusets togvogne. Det er
planlagt at besøgende til arrangementet, kan sejle en tur med en sjægt. Dog skal man huske
sikkerhedsforskrifterne omkring dette.
Søren J oplyste om sejlerdage på Vestkysten inden uge 28. Der vil være link på hjemmesiden.
Børge udtræder af udvalget, der ellers fortsætter med øvrige medlemmer.
p. Bibliotek. Sjoerd intet at bemærke.
Udvalgets medlem fortsætter.
q. Faneudvalg. Leif T havde ingen bemærkning andet, end at udvalget står til rådighed når behov.
Udvalgets medlemmer fortsætter.
r. Sjægtebro. Leif T nævnte planen om at opsætte de nye skilte ved sjægtene (se pkt. a.).
Udvalgets medlemmer fortsætter.
4. Eventuelt.
Søren J meddelte at man kunne bestille Hempel hos ham – hurtigt.
Der kunne være op til 30% at spare.
5. Herefter overlod dirigenten ordet til Laugskoordinatoren, der takkede for god ro og orden.
Referent
JOHN BRUN JENSEN
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Bilag 1: Sjægtelaugskoordinator Leif Tipsmarks årsberetning 2015

"Velkommen til forårsmøde 2016.
Velkommen til alle ”aktive sjægtesejlere” – et dejligt frit og dog lidt forpligtende begreb, som vores
redaktør ”kom på” for et par år siden. Det er også det nærmeste man kan komme det der bare - lidt
ligner noget medlemskabsagtigt af Hjarbæk Sjægtelaug.
Det der er så betryggende for mig - som laugskoordinator - er at jeg altid føler, at alle der er til stede
ved forårsmødet – udover at være i startblokken til en ny sejlsæson - også er her i en positiv ånd. Om
det er for at undgå, at betale noget så usselt som kontingent, ved at give den en skalle med nogle af
vores mange aktiviteter – hvoraf nogle kan kaste ussel mammon af sig – det lader jeg stå hen i det
uvisse.
En ting er sikkert – koordinatoren stiller til hvert forårsmøde sit mandat til rådighed – og hvis han ikke
modtager applaus for sin beretning … så – jah … så har han et problem ! Sådan har det nu været i 40
år – hele fyrre år – det er helt fantastisk ! .. og vi er kun på koordinator nummer to ! Det er helt i tråd
med webmasters bemærkning - på den hypermoderne nye mobilvenlige hjemmesides forside: ”Som
bekendt går lauget ind for udvikling, - bare det ikke medfører forandringer!”
Selvfølgelig skal det fejres - og jeg skal da lige love for, at sjakbejdserne med tovholderne for
bordenden, har fået bikset et udkast til et program sammen. Det kommer vi til at høre mere om i løbet
af eftermiddagen.
Sikkerhed i sejlads er som bekendt ikke kun rettidig omhu. Vi har indført sikkerhedsregler og fået nye
forsikringsaftaler, det giver en god følelse – men sund fornuft og rettidig omhu, blandet med erfaring
er en god grundsubstans, at begive sig ud på fjorden med. Jeg ved at det trofaste sjak, af skippere og
bedstemænd, der giver vores gæster gode sejlads- og naturoplevelser, gør deres yderste for en sikker
sejlads. De har deres del af æren for vores gode ry rundt omkring.
En af de store usikkerhedsfaktorer i sejladsen er vejret ! Trods gode vejrudsigter og varsler helt ned til
lokalt plan, er vi alle sikkert lige så meget opmærksomme på vejret - som vi frygter, at blive overrasket
af det ! Overraskelsen fik vi at føle til sidste års verdensmesterskab – nogle af os mere end andre ! Et
lynnedslag på havnen medens alle både var på fjorden på nær 2. Lykkeligvis slap vi alle med
forskrækkelsen – men sikken et brag ! Efter at vi havde haft 3 mand, til 6 timers check på sygehuset,
kunne alle ånde lettet op og festen kunne begynde i vanlig god stemning. En bemærkning faldt til en af
de hjemvendte fra sygehuset: ”Nåh – så er du nok ”i stødet” til festen i aften !”
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Min gæstegast Jens fra Frederikssund led den tort, at hans tænder klaprede ukontrolleret, da lynet slog
ned - medens han havde fat i forstaget på sjægten - stående på broen. En galgenhumoristisk
sjægtesejler, tildelte ham senere på dagen øgenavnet ”Jens Lyn”. Forsikringsselskabet fandt det
efterfølgende ”overvejende sandsynligt” at lynet havde taget livet af batteriet til lænsepumpen på
sjægten og erstattede det. Man må sige det var tæt på !
Som bekendt er det skipper - der ene og alene afgør - om han vil sejle ud og deltage i kapsejlads.
Jeg ser med fortrøstning på laugets fremtid, bekræftet af - at en af laugets yngste skippere - ved
eventuel kommende graviditet, vil indpasse det i sjægtesæsonen.
God sejlsæson til Jer alle ! "
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Bilag 2. Hjarbæk Sjægtelaug Regnskab for 2015

12. marts 2016
THORSTEN BJERRING

HJARBÆK SJÆGTELAUG
REGNSKAB FOR PERIODEN
1. marts 2015 til 29. februar 2016

VM

august 2015:

VM - fest udgifter
VM - fest indtægter
Telt m.v.
Tilskud fra Viborg Kommune
Løbspapirer
Diverse udgift/indtægt

ANKERTOVSKROGEN:

Trykning, porto m.v.

ØVRIGE POSTER:

Anskaffelser netto
Arrangementer
Gæstesejladser
Diverse udgifter - netto
Forsikring af sjægteskur
Bidrag
SIF
MARS

-47.002,20
62.987,00
-16.592,95
3.000,00
5.300,00
4.004,77

2.391,85
9.304,77
-360,00

-5.412,38
0,00
1.350,00
-2.268,37
-1.144,00
700,00
-4.367,38
-6.300,66

-17.442,79

ÅRETS RESULTAT:

negativt

-6.106,17

KASSEBEHOLDNING:

PRIMO MARTS 2015
ÅRETS RESULTAT
ULTIMO FEBRUAR 2016

38.194,05
-6.106,17
32.087,88

ProSjægtFond:

Primo
tilgang (Limfjordsfortællinger)
Ultimo

9.008,00
1.000,00
10.008,00
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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
3 stk. store hvide + 4 stk. store røde blåsere
Bådvogn til MARS
Vindmåler
2 stk. nødbelysning til telt
1 stk. Nilfisk højtryksrenser og 1 kabeltromle
Fane + flagstang + 6 nationalflag
9 bord-bænke-sæt
63 redningsveste (forsk. størrelser)
3 Infotavler på Hjarbæk Havn
30 stk. skiltestandere
En kæmpegrill på hjul

.
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