Laugskoordinatens Beretning - Forårsmøde 2022
Først syntes jeg vi skal glæde os over, at det atter er muligt at samles frit og i år til rette
tid.
Jeg syntes også vi skal glæde os over, at et 13-årigt medlem af lauget – også er den sidst
ankomne sjægte-ejer.
Den her vinter - har en håndfuld drenge været i gang med at vedligeholde sjægte i Kølsen
– de er edderspændte på, at komme ud og sejle også !
I en besætning sejler en 15-årig bedstemand med skipperpotentiale - og blot det - tager
jeg som et tegn på, at der er håb for fremtiden og at Sjægtelauget vil bestå og udvikle sig!
Vores opgave i dag er at fordele opgaverne – primært at sikre sikker sejlads for alle.
Dernæst medvirke til - hver især, at gøre vores til – at skabe et fantastisk sammenhold der
kan fastholde den gode ånd. Det er netop det UNESCO har fået øje på, det som foregår i
hele Norden, alt det som mennesker har sammen omkring de klinkbyggede både – her
defineres det blot som ”immateriel kulturarv”. Lad endelig flere få del i vores oplevelser vi er jo i alle henseender rummelige nok til at lade flere komme til.
Ved det ordinære forårsmøde i juni sidste år - blev vi enige om, at vi ikke længere kunne
klare os med ”nedskrevne normer” men fremover måtte have ”formelle regler”. Det var så
det - der med hjælp fra det nedsatte ”Formaliseringsudvalg” – blev til den opgraderede
”Laugskraa” der nu er laugets vedtægter. Disse blev vedtaget på det ekstraordinære
Forårsmøde i november sidste år.
Siden da er det lykkedes – med lidt hiv og sving - at få overdraget adgangen til vores
bankkonti fra Thorsten til Lillan. Lillan har helt styr på finanserne og for første gang er
regnskab Lillan fremlægger - godkendt af vores revisor Erik Valum som fortsætter.
Det er også værd at bemærke, at Viborg Kommunes ”Udviklingsplan for Hjarbæk” er i god
gænge – 2.5 mio. kroner er i spil. Sammen med andre foreninger, har Sjægtelauget deltaget
fra dag 1 - i det fornuftige samarbejde der har været. Næste skridt er ”Havnens Fremtid”
– her vil vi også deltage i samarbejdet.
Jeg må desværre nævne, at Knud Søndergaard, Henrik Hvass, Finn Jensen og Karl Müller
har trukket sig fra deres arbejdssjak – tak til Jer alle for Jeres indsats. Specielt Knud og
Henrik - som har været med til at starte det hele - er vi megen tak skyldig. Vi håber, at de
alle på sigt vil være at finde i Sjægtelauget fremover – de vil altid have noget at bidrage
med !
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 har taget
hånd om bådene. Om vi som laug er forpligtiget til – i fællesskab - at tage vare på, at holde
sjægte flydende og sejlene ? – det er et spørgsmål vi skal have taget stilling til !
Der er mange spændende ledige poster i arbejdssjakkene i år – jeg håber at alle der har
lyst og mod – vil tage en tørn. At skulle nedlægge sjak vil være træls! Her er en oplagt
mulighed for, at pleje ens interesse og sætte sit præg på arbejdssjakkets arbejde.
Jeg tager gerne et år til - det samme gør bestyrelsen.
God sjægtesæson !
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