Forårsmøde 2014
Cirka 30 personer mødtes d. 8 marts til Forårsmødet i Løgstrup Menighedshus.
Mødet indledtes med at vi i stilhed mindedes Ann Nørskov (Venø) og Jens Håkan der begge er gået bort
for nyligt
Leif Tipsmark bød velkommen og Kurt valgtes til dirigent og jeg til referent.
Laugskoordinator.
Leif fremlagde årsberetning, blandt andet om forskellige ture i løbet af året.
VM er kommet for at blive, og der kommer nye og yngre sejlere til. Ligeledes kommer der også nye
sjægte, nu formentlig også fra Tyskland.
Leif takkede de mange der trak læsset ved VM 2013.
Leif fik helt våde øjne ved mindet om en ubådsmotor, der blev startet under turen til Lübeck.
Sikkerhedsinstruksen for sejlads med gæster blev godkendt i den forgangne sæson.
Der er 80 mand på mailinglisten, og op til 59 til kaffe efter tirsdagssejladser, så der er ikke umiddelbart
medlemskrise i lauget.
Leif sluttede beretninen med at ønske en god 2014-sæson.
Ankertovskrogen og Facebook
Målet for året er nået, idet det nu kun årligt udkommende Ankertovskrogen er trykt og uddeles under
forårsmødet.
Opfordring til at få orden i sejlnummer og navne, da der er lidt forvirring i registrene over sjægte.
Det oplystes at der arbejdes på sagen, men Rom blev ikke bygget .....
Skiftende ejerforhold indberettes af og til til Limfjordsmuseets register.
Alle fortsætter i udvalget.

Kapsejladsudvalget.
Knud berettede. 24 ud af 26 mulige sejladser blev gennemført. 12,1 både deltog i gennemsnit i
aftensejladserne, hvilket er en stigning på 1,7. Mere detaljeret statistik kan læses på hjemmesiden.
Hovedtallene gengives her af hensyn til Finn Nabe …!
Der er udsendt lidt banevejledning vedrørende VM-banerne til andre laug, da der har været lidt
forståelsesproblemer
Dacronsejlproblematikken blev rejst via et forslag om, at det kun er bådstørrelse og ikke også
sejldugstypen der bestemmer klaseplaceringen under VM.
Knud redegjorde om historien bag inddelingen. Systemet fastholdes så både med Dacronsejl (og endnu
mere avancerede sejldugstyper for den sags skyld) til VM rykkes op i nærmeste større klasse.
Alle fortsætter i udvalget.
Dommere og følgebåd.
Lillan berettede - det går udmærket og kan ikke være meget bedre. (en for referenten beundringsværdigt
kort beretning)
Alle fortsætter i udvalget.
Dommere ved VM.
Knud beretter, men har ikke noget nyt at fortælle.
Dorte træder ind i udvalget.
Alle fortsætter i udvalget.
Pionerudvalg.
Knud beretter.
Vellykket bådoptagning og afriggerfest. Tak til alle der bidrog.
Alle jernpæle ved sjægtbroerne udskiftes. Pladslejen stiger bl.a. af den grund til samme niveau
(kvadratmeterpris) som for resten af havnen.
Arbejdsaften er lagt i kalenderen – kig dér da det ikke lige kunne huskes hvornår det er.
Drøftelse af forholdene omkring de laugsejede både Sif og Flyvefisken. Knud foreslår at der nedsættes et
udvalg omkring disse to både, med henblik på at holde dem sejlende og brugt noget mere.
Et (stort) udvalg blev nedsat. Det består af: Knud Søndergård, Henrik Hvass, Bent Møller Nielsen, Kurt
Oddershede og Erik Valum.

Betingelserne for brug og lån af bådene fastslægges af dette udvalg. Bo og Sara sejler SIF til
tirsdagsejladserne.
Økonomi omkring driften af disse to både blev drøftet i lyset af kassebeholdningen i lauget.
Svend udtræder af udvalget, alle andre fortsætter.
Festudvalget.
Lillan beretter. Udvalget fungerer udmærket og der fås hjælp til de hårde opgaver, nogen gange dog først
efter opfordring.
Alle fortsætter, også i cafe'sjakket.
Således blev festudvalget klaret på under fem minutter, mod tidligere tiders nærmest timelange
forhandlinger.
Teltudvalget.
Alle fortsætter.
Skurudvalget.
Henrik beretter.
Skuret står der stadig og forårsvedligeholdes, bl.a. i forbindelse med arbejdsaftenen.
Svend udtræder, alle andre fortsætter i udvalget.
Økonomi.
Thorsten beretter, i år via et regneark på det store lærred, hvilket er endnu en nyskabelse i dette
traditionsrige (-bundne)laug.
Årets anskaffelser begrænser sig til en (4- huls) papirhullemaskine samt en hæftemaskine.
Også en øldåseknusemaskine er dog anskaffet til skuret - så skal dåsetønden ikke tømmes så ofte.
Der er indkommet et enkelt frivilligt personligt bidrag på 300 kr.
Årets samlede resultat er godt 12.200 kr. og kassebeholdningen er godt 38.000 kr.
Conny bemærker, at overskuddet fra VM cafe'en er baseret på at øl og kaffe kommer fra VM festen og at
overskuddet derfor ikke reelt er så flot som det fremgår af resultatet. Ydermere er kager og andet godt
sponsoreret af "sjægtekonerne". En yderligere udskillelse vil dog kræve meget ekstra regnskab og
kasseapparater.
Det foreslår, at der internt i cafeudvalget udarbejdes et omtrentlig regnskab.

Enkelte poster blev drøftet og det blev foreslået at overveje at anskaffe et telt frem for at betale den årlige
leje. Myndighedskrav står muligvis i vejen for dette. Spørgsmålet overdraget til Teltudvalget.
Stor applaus til Thorsten.
Han fortsætter som økonomiansvarlig.
Efter 20 min pause med kaffe og lækre kager samt flittig læsning i årets "Ankertovskrogen" gik mødet
videre.
Præmieudvalget.
Tina berettede - i alle udvalgsmedlemmers fravær
Alle vil fortsætte i udvalget.
Kaffeudvalg og lørdagsunderholdning.
John berettede om udenlandsrejser og kaffemøder, der er udvalgets kerneområder.
På rejserne kan op til 35 personer deltage. Begrænsningen er af praktiske årsager, såsom at finde
restauranter og hoteller der på én gang kan modtage store grupper.
I 2014 planlægges en tur til Sjælland. Planlægningen er i det indledende stade, men vil nok rumme det nye
Maritime Museum i Helsingør og også Roskilde Vikingeskibsmuseum og Den blå Planet samt noget med
opstart af en stor gammel dieselmotor fra B & W. ( Dieselhouse, og nu var der vist ikke kun våde øjne i
forsamlingen – gad vide om en snigende motorfacination kan anes i sjægtelauget?). Lillan fortale i øvrigt
levende om sit møde med denne motor. Datoen er ikke fastlagt, men udmeldes nok snarest.
Venedig og Glasgow (eller blev der sagt Nakskov) blev også foreslået som turmål.
Anna Marie Jensen træder ind som nyt medlem i udvalget.
Juniorudvalget.
Henrik berettede. Der er efterhånden tale om falsk varebetegnelse da der ikke er sejlet med børn de to
seneste år p.g.a. Præstøulykken.
Der er dog sejlet noget med grupper, under iagttagelse af de nye strenge og ret bureaukratiske
sikkerhedsregler.
Der kommer fortsat nye restriktioner og krav om forsikringer når der sejles med skolebørn.
Der skal styr på disse formaliteter og Henrik håber, at man så kan sejle med børn igen.
Leif redegjorde for en nylig drøftelse med en advokat om forsikringsforhold og om muligheden for en
personskadeforsikring på de både, der sejler med grupper.

Dette førte til en del drøftelse. Thorsten redegjorde for en drøftelse med forsikringsselskabet om den
hidtidige kollektive forsikring. Denne dækker op til 20 personskader. Denne forsikrings dækning er
usikker.
Det blev foreslået, at de enkelte både der sejler med grupper, tegner en personskadeforsikring i tillæg til
sin ansvarsforsikring. Ved årets udgang kan Lauget så betale halvdelen af forsikringspræmien for de både,
der har sejlet med grupper.
Der nedsættes en gruppe der skal vurdere forsikringsforholdene nærmere. Gruppen der består af Bent
Møller Nielsen, Leif Nielsen, Henrik Hvass, Thorsten Bjerring, Erik Valum og Leif Tipsmark kommer
med et udspil om forsikring inden sæsonstart.
Udvalget vil meget gerne i gang med sejladserne i denne sæson, og ønsker at der kan skabes noget PR om
sejladserne.
Det foreslår at udvalget ændrer navn til ”Junior- og gæstesejladsudvalg (med ansvar for
sikkerhedsforskrifterne)” hvilket der ingen indvendinger fremkom i mod.
Bjarne, Jan, Svend, Kerstin og Henrik Munk udtræder af udvalget. Øvrige fortsætter.
Webmaster.
Leif N. var ikke til stede så Leif T orienterede om aktiviteten på hjemmesiden.
Leif N fortsætter.
Turudvalg.
Finn orienterer om uge 28-turen til Ejerslev.
Der er modtaget invitation til træbådsfestival i Risør i august i Norge.
Ole U orienterede om øvrige aktiviteter i udvalget.
Per og Svend udtræder af turudvalget. Børge indtræder i udvalget. Der indkaldes konsulenter efter behov.
Biblioteket.
Sjoerd orienterer. Udlånet er nu højere end de tidligere 1- 2 bøger om året.
Sjoerd fortsætter.
Faneudvalget.
Fanen holdes højt, men var vist kun i brug ved VM.
Alle fortsætter.

Sjægtebroudvalg.
Leif T orienterede, (under noget usikker brug af PowerPoint) om et LAG projekt om kysten rundt,
herunder en sti mod syd fra havnen mod roklubbens gamle hus. Det har dog ingen gang på jorden at
forsøge at få tilladelse til at genopføre huset til sjægtelaugsbrug.
Sjægtebroudvalgets konsulent Finn Jensen orienterede om tanker om at overdækkede topstage-reolerne for
at beskytte mod sollys. Der foreslår en markiselignende konstruktion, hvor stoffet er af samme type som
den sejldug vi anvender til sjægtesejl.
Der arbejdes videre med projektet. Der er brug for noget manpower til at udføre arbejdet.
Finn orienterede om en hjælpegruppe fra Hjarbæk der skal isolere lofter på Limfjordsmuseets værksteder.
Alle fortsætter i udvalget.
Kontaktpersoner til andre laug.
Svend udtræder, Henrik overtager som kontaktperson til Pakhuset i Sundsøre. Han orienterede straks om
historien bag Pakhuset. En godsvogn på jernbanesporet er nu indrettet til gratis overnatning for op til 12
personer fra sjægtelauget. Indvielsen sker snart med en sejltur derop.
John fortæller om kontakten til Nordvestjysk Fjordkultur og om deres flotte faciliteter til bådbygning.
Der er efter sigende dannet et sjægtelaug ( med vedtægter !!) i Løgstør. Der gøres tilnærmelser til dette
laug med henblik på et samarbejde. Finn fortæller om det gamle bagfyr i Løgstør. Der håbes på en
istandsættelse, Dansk Byggeri vil lave en artikel i bladet TRÆ om bl.a. dette.
Sjoerd oplyser at kontakten til Holland er meget beskeden for tiden.
Øvrige kontakter: intet at bemærke.
Eventuelt
Per Ørskov oplyser at Jette laver en ny kalender til næste år. Bestillingsliste udsendes senere så dette år
oplagsbegrænsninger kan forbedres.
Sara Deleuran fortæller om Marienlysts projekter med Toldkrydsjagten og andet og om et ledigt job på
Marienlyst i Skive. Desuden fortæller hun om medlemskab i TS, hvor også joller er meget velkomne. Sara
sidder i bestyrelsen i TS.
Henrik Hvass fortæller om Limfjordsfortællinger som Lauget tidligere har deltaget i. Fra i år er vi med
igen. Det er på tirsdage, med mulighed for en sejltur efterfølgende. Desuden orienterer han om en tur til
Vänern i Sverige, men han kan ikke huske hvornår.
Til VM bliver der bedre trailerparkering.

Derefter takker Kurt for god ro og orden og Forsamlingen udbringer et trefoldigt hurra for Hjarbæk
Sjægtelaug.
Referent.
Claus Skodborg Nielsen
Bilag: Regnskab

