Emne:

Referat af Sjægtelaugets forårsmøde 14. marts 2015.

Bilag:

Hjarbæk Sjægtelaug Regnskab for perioden 1. marts 2014 – 28. februar 2015.

1. Forårsmødet blev afholdt 14. marts 2015 i sognegården, Løgstrup. Der var mødt ca. 40 deltagere op
til boller, lagkage samt kaffe, øl og vand. Mødet blev åbnet på kaffeudvalgets vegne af Lillan der bød
velkommen og gav ordet til Leif, der foreslog at Kurt skulle være dirigent. Han modtog rørt valget,
tilkendegivet ved forsamlingens applaus.
2. Dirigentens første opgave var at udpege en referent. Valget faldt på John der også rørt takkede for
valget og sin tidligere ven Henrik Hvass, der havde foreslået ham som kandidat til posten.
Herefter fik laugets koordinator Leif Tipsmark 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. Limfjordsfortællinger. Henrik Hvass fortalte at der kommer folk til hans og Bent Møllers
fortællinger. Det er i øvrigt Viborgs Kommunes eneste sted hvor der afholdes Limfjordsfortællinger.
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.
b. Ankertovskrogen: Leif Nielsen lovede at der vil komme et årsskrift 2014 umiddelbart efter
forårsmødet. Dette referat vil bl.a. være i årsskriftet. Ankertovskrogen udkommer kun en gang om
året og det er som dette årsskrift. Tina Rømer står for opsætning af årsskriftet. Florian udtræder af
udvalget, ellers fortsætter resten.
c. Dommer tirsdag / søndag. Lillan forsætter som dommer. Der var stort applaus. Reserver er Svend
og Anne-Mette.
d. Følgebåd. Carl Jensen forsætter.
e. Dommere VM. Knud fortalte at der ikke var forandring af udvalgets medlemmer. Der udspandt
sig derefter en diskussion af hvorledes en afblæst start skulle markeres. Reglen er grundlæggende at
det er bådenes ansvar at ligge parat bag startlinjen omkring det tidspunkt, hvor starten er planlagt. Et
præcist tidspunkt for start kan ikke gives, da der kan være sidste øjebliks ændringer der kan forrykke

et tidspunkt. Knud nævnte at i tilfælde at hård vind direkte ind i havneudsejlingen, burde man
overveje at slæbe bådene ud af havnen. En eventuel bedre markering af en afblæsning skal drøftes
på et senere tidspunkt.
f. Pionerudvalg. Knud nævnte at det igen var en vellykket bådoptagning for 2014. Kommunen vil
udskifte resten af pælene med de nye jernpæle. Strøm - og vandstikstavle ved BRØDRENE vil blive
renoveret.
Leif viste et eksempel på et lay out for et informationsskilt der kan anvendes til VM. Det kostede ca.
200 – 300 kr. at fremstille (hvilket er billigt selv i jysk optik), og det er planen at fremstille 7-9
stykker af disse. Dette blev godkendt af forsamlingen.
f. Festudvalg. Lillan oplyste at hun og Connie trækker sig ud af udvalget. I stedet for træder Erling
Mortensen og Mariane Jensen ind. Lillan lovede at overdrage alt sit planlægningsmateriale til
udvalget og bistå som konsulent ved fremtidige VM.
g. Cafeudvalg. Mette oplyste at hun afgik fra udvalget. Hun vil meget gerne fortsætte som
konsulent, og ville hjælpe til når det var muligt. Lis Hvass, Doris Skov og Connie Schütt (var der
flere?) ville gerne træde ind i udvalget, og det er op til udvalget at udpege en koordinator for dette.
Der udspandt sig en diskussion om ølprisen. Skulle denne være 20 eller 25 kr., og skulle den være
differentieret som nu, med en lavere pris om formiddagen og en højere om aftenen?
h. Teltudvalg. Bent nævnte at han var ene mand i udvalget, men gerne så en anden til at hjælpe sig.
Det blev Ole Levring. Teltet skal rejses 13. august 2015, og her skal han bruge 3-4 frivillige til
hjælp.
i. Skurudvalg. Carl Jensen fortalte at det går fint, det står der endnu. Dog trænger døren til skuret til
en reparation.
j. Økonomi. Thorsten gennemgik regnskabet der er vedlagt som bilag 2. Stort bifald for Thorstens
aflæggelse af regnskabet. Thorsten fortsætter.
k. Præmieudvalg. Henrik Hvass aflagde beretning på præmieudvalgets vegne. Udvalget kunne godt
bruge nye medlemmer, og Ole Juul Hansen (LYLLE) og Henrik Hvass blev valgt ind.
l. Kaffeudvalget. John nævnte at der var pæn opbakning til de sædvanlige aktiviteter som
kaffeudvalget stod for. Dog havde novemberturen nu taget et omfang, så planlægningen af denne
burde ligge i regi af turudvalget. Derfor blev det bestemt at dette nu fremover var tilfældet. John og
Kurt vil gerne være konsulenter til støtte for turudvalget mht. fremtidige novemberture. Ellers var
der ingen ændringer i udvalgets sammensætning eller opgaver. Kaffeudvalget planlægger endagsture
og vintermøder.
m. Junior- og gæstesejladsudvalget. Henrik nævnte at der har været mange aktiviteter og megen
aktivitet i 2014. Der kommer mange foreninger, virksomheder, skoler og mange andre, der gerne vil
ud og sejle med os. Dette er meget positivt, og der er mange af os der bidrager til at dette kan

lykkes. Det blev nævnt fra salen om vi skulle tage kontakt til Løgstrup Skole for et tættere
samarbejde. Dette ville Henrik tænke nærmere over.
n. Webmarster. Leif Nielsen fortalte at der har været en nedgang i antal hits på vores hjemmeside. I
2012 var der således ca. 12.200 besøg, hvor der for 2014 havde været ca. 8.000. Han arbejder i
øjeblikket på at gøre hjemmesiden ”mobil venlig”, og efterlyste én der vil være behjælpelig.
o. Turudvalget. Finn Jensen viste i pausen en Power Point om uge 28 i 2014 og om året der gik. Det
havde været en rigtig god tur. I år går turen til Dover odde, og turen er langt henne i planlægningen.
Der vil komme et detaljeret program for turen i april 2015.
Det er planen for 2016, at turen i uge 28 skal gå til farvandet ud for Haderslev.
p. Bibliotek. Sjoerd intet at bemærke.
q. Faneudvalg. Leif Tipsmark fortalte at fane beholdningen er udvidet med tysk flag og der er
indkøbt bådshager til nye faner.
r. Sjægtebro. Leif Tipsmark fortalte om de nye shelters, der virker som skygge for vores master og
sejl. De var meget flotte og faldt fint ind med miljøet for broerne. Redningskransene fra Tryg
Fonden på havnen har Hjarbæk Sjægtelaug været faddere for. Vi er enedes med kommunen om, at
den overtager faderskabet, hvilket er sket. Der er planer om nye stiger langs molerne, som
Trygfonden vil sponsorere – disse vil kommunen sandsynligvis også være faddere for. Der blev vist
foto af disse.
s. Lokale Aktions Gruppe (LAG). Kurt kunne fortælle om det færdige forslag, som LAG havde
arbejdet med. Der var mange ideer der blev lagt frem, men disse er kun på planlægningsstadiet. Der
er intet der er vedtaget endnu, og der er heller ikke bevilget penge til disse forslag.
t. Kontaktpersoner. Der var intet at berette, ingen ændringer.
4. Eventuelt.
a. Sjoerd bortauktionerede et søkort (genoptryk fra 1850). Dette gik for 300 kr. til Ole Utoft.
Pengene gik til sjægtekassen.
b. Sjægtelauget har 40 års jubilæum i 2016. Det var der mange der syntes vi skulle fejre, mest fordi
at vi ikke kunne være sikker på den samme persongruppe kunne tilslutte sig et 50 års jubilæum. Et
jubilæumsudvalg blev nedsat. Dette bestod af Leif Tipsmark som tovholder med
udvalgsformændene samt Bjarne og Finn som medlemmer. Vi kunne drøfte sagen ved vores
tirsdagssejladser. Leif Tipsmark blev tovholder på projektet.
5. Herefter var mødet overstået, og ordet blev givet til Leif Tipsmark der dels bad om et minuts stilhed
for at mindes Per Ørskov og Jens Håkon, dels takkede Kurt for veludført ledelse af mødet som dirigent.
Referent: John Brun Jensen

Regnskab For Perioden
1. marts 2014
VM

august 2014

til

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

28. februar 2015
-42.056,84
60.605,00
-17.876,51
3.000,00

3.671,65

5.700,00
13.461,88

19.161,88

ANKERTOVSKROGEN Trykning, porto m.v.
ØVRIGE POSTER

ÅRETS RESULTAT

Anskaffelser netto (note)
Arrangementer
Gæstesejladser
Diverse udgifter - netto
Forsikring af sjægteskur
Bidrag (note)
SIF
MARS
positivt

KASSEBEHOLDNING: PRIMO MARTS 2014
ÅRETS RESULTAT
ULTIMO FEBRUAR 2015

-393,60
-20.518,13
0,00
800,00
-3.070,85
-1.102,69
15.000,00
-7.101,90
-6.308,99

-22.302,56
137,37
38.056,68
137,37
38.194,05

ProSjægtFond

Primo
tilgang (Limfjordsfortællinger)
Ultimo

ØVRIGE AKTIVER

Sjægteskur
2 stk. topsejlsshelters
Følgebåd ("instruktionsbåd") "Mars" incl. 15HK Suzuki med fjernbetrening
samt incl. 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
7 bord-bænke-sæt
43 redningsveste (forsk. størrelser)
3 Infotavler på Hjarbæk Havn
30 stk. skiltestandere
En kæmpegrill på hjul
4 huls hullemaskine

7.658,00
1.350,00
9.008,00

Note til regnskab 2014/15
ANSKAFFELSER:
Der er i årets løb foretaget følgende investeringer:
2 stk. -arkitekttegnede -"Topsejlsshelters" i direkte forbindelse med
sjægte- broen i Hjarbæk Havn. – Udgifterne er alene materialer
Nye garnblåsere m.v.
Nilfisk højtryksrenser
20 stk. redningsveste i forskellig størrelse,
doneret af Fonden for Sparekassen i Skals
(Rest af donation vil i 2015 blive anvendt til nye redningsveste til børn)
Øvrige mindre anskaffelser
I alt

UDGIFT

13.341,48
1.629,81
1.699,00
3.380,00
467,84
20.518,13

BIDRAG:
Hjarbæk Sjægtelaug har i 2014 modtaget ekstraordinære bidrag:

INDTÆGT

Per Ørskov - meget aktivt medlem af Sjægtelauget – besluttede
inden sin død i juni 2014, at eventuelle blomsterhilsner ved hans
bisættelse kunne erstattes med bidrag til Hjarbæk Sjægtelaug. Denne henstilling blev så godt modtaget, at der samlet er indbetalt:

6.750,00

Jette Ørskov har doneret overskud fra salg af årets Sjægtekalender

1.700,00

Fonden for Sparekassen i Skals har doneret penge til indkøb af
redningsmateriel,primært redningsveste.

5.000,00

Overskud ved salg af vimpler m.v. (i 2013 og 2014)

1.150,00

Private bidrag
I alt

400,00
15.000,00

