Referat af Hjarbæk Sjægtelaugs forårsmøde afholdt 10/3 2018
Mødeleder Leif Nielsen.
Referent Knud Kjærulff og Leif Tipsmark
Laugskoordinator Leif Tipsmark aflagde beretning om det forgangne års arbejde i lauget:
”Velkommen til forårsmøde !
Så er tiden kommet, hvor vi skal have fordelt ”rovet” i form af gode tjanser, hyggeligt arbejdssamvær
og meget lidt hårdt arbejde. Så langt tror jeg vi er enige – at det er det der skal til – for at vi sammen
og hver for sig, kan få fantastiske oplevelser i og omkring fjorden … og alle mulige andre steder hvor
en sjægt kan have sin berettigelse for gode sejloplevelser.
Og ”alle mulige” andre steder, ser ud til at være et ubegrænset begreb for Hjarbæk Sjægtelaug.
Kreative, passionerede og flittige folk i vores turudvalg – kaffeudvalg - plus det løse, tilbyder os store
oplevelser HELE året rundt. Et sommertogt til Helgenæs med ”Vinden Drar”.
En efterårstur til Barcelona, hvor vi så fortidens fantastiske galejer, i et museum i verdensklasse og
en by hvor det Catalanske oprør ulmede i de gader vi færdedes og boede i. En fantastisk tur til det
sydfranske, omfattende også sejlads i de historiske ”Barque Catalanes”. Overskriften i den lokale avis
var dagen efter: ”Des Vikings á bord des barques” - noget i retning af: ”Vikingerne ombord i de
Catalanske Barques”.
Og så turene rundt om i vores eget land – museet Tirpitz … og de andre ture - som vi gør fælles og
blandt andet i små grupper, med afstikkere til bl.a. det sydlige Norge. Sandelig er Hjarbæk
Sjægtelaug en ”Rejselysten Flåde” – lad det vare ved !
Og hvad så her i vores egen ”lille andedam” ? Jeg har netop lige nu - en god fornemmelse af, at der
de næste par år, kommer gang i spændende tiltag, der vil gøre oplevelserne på og omkring Hjarbæk
Fjord endnu større og bedre. Selv har vi et sjak sjægtefolk, der de sidste par år har arbejdet i en
gruppe i LAG-regi - under navnet ”Fjordbase Hjarbæk” og nu også ”Museumshavn i Hjarbæk” – det
blev der orienteret om ved sidste kaffemøde. Vi lagde vores planer i hænderne på chefen for
kommunens nye Landdistriktsudvalg for et par uger siden.
På østsiden af fjorden er begrebet ”Flordklyngen” meget langt fremme med planer om stier,
anløbsbroer og meget andet. Bl.a. andet noget så ambitiøst som en anlægsbro der har forbindelse
til Skals !
I sidste uge fik sjægtelauget en henvendelse fra vestsiden af fjorden. Her er der folk der arbejder med
en mængde tiltag bl.a. en ”Fjordrute”. Jeg fik en invitation til et orienterende møde i den kommende
uge. Her vil man udveksle ideer og forsøge at finde et fælles fodslag for at lave en samlet løsning –
hele fjorden rundt. Jeg tillod mig at spørge Fjordrute-folkene, om det ikke var en god ide, at invitere
Hjarbæk Borgerforening og Viborg Sejlklub med. De takkede begge ja.
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Chefen for Landdistriktsudvalget er også budt med og syntes også det er en god ide. Som sagt så
gjort – de får også en invitation.
Tænk engang: Et samlet system af stier, små anløbsbroer, shelters (og alt det der er ikke er tænkt på
endnu) der starter i Sundstrup – går fjorden rundt – for så at ende i Virksund !

VM 2017 havde det hele – gode sejladser – hyggeligt samvær ! Kæntringer var der – lidt for mange,
og en træls slem skade på en Hjarbæk-sjægt. Heldigvis ingen personskader – godt for det ! Men
sikkerhed til søs og især ved kapsejlads - er et begreb der hele tiden kræver bevågenhed og bør
trimmes hvor det halter. Der er altid plads til forbedringer – jeg ved at Pionerudvalget pusler med et
par ting. Men alt i alt et godt VM vi kan være bekendt – lad os høre senere om også Thorsten syntes
det ?
Hvis vi bare ligger lige så meget passion i forberedelserne som vi plejer – så bliver dette års Sjægte
VM selvfølgelig også en brage’go oplevelse.
Laugskoordinatorens blodtryk steg en kende i går - mødte i forbifarten en trailer med en
sjægtelignende ting på rute 52 på vej mod Silkeborg – altså mod syd ! Fejl retning – det må
undersøges nærmere. Udflagning er tilbagegang og når man nu ved hvor sjældent en ny sjægt
kommer til, så tillader jeg mig at bekymres lidt.
Dog har en gammel – men gennemrestaureret sjægt - igen søgt base i Hjarbæk. Det er ”Maggi” som
har fået lokal ejer der ”savnede noget ordentligt” at sejle i. Håber han finder plads og besætning. ”Vi
Sejler Videre” skilte sig af med L90 ”Rosalina!”. Ny ejer er Kolding Koggelaug – vi går selvfølgelig ud
fra at sjægten er solgt med en ”VM-klausul” – at den skal komme tilbage til Hjarbæk og deltage i
VM! Der kan selvfølgelig være andre handler der er forbigået min næse. 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 – med risiko for overbooking ! J
Jeg syntes stadig det et skønt at kunne tælle op til 60 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. Rigtig god sjægtesæson ! ”
Leif Tipsmark fortsætter som Laugskoordinator.

Beretning fra udvalgene:
Ankertovskrogen.
Der udkom ikke noget blad/årsskrift i 2017. Redaktør Leif Nielsen beretter om stofmangel.
Debat om hvorvidt digitaliseringen har taget livet af bladet i papirform. Debat om hvorvidt
Ankertovskrogen skal indgå i samarbejde med andre organisationer/interesseforeninger i
området. Leif Tipsmark minder om at bladet som organ for Sjægtelauget fortsat kan trykkes billigt
med hans mellemkomst. Han minder desuden om at der blot er tale om at skrive en Word og
sende eventuelle fotos til redaktionen hvorefter Tina Rømer fortsat sætter artiklen op og layouter
bladet.
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Ankertovskrogen fortsætter i Sjægtelaugsregi. Se også fodnote under referat af Økonomi.
Leif Nielsen, Erik Valum Jensen og Bent Møller Nielsen udtræder af redaktionen. Leo Simonsen
indtræder i redaktionen.
Fortællere
Henrik Hvass beretter at fortællerne fortsat lever i forbindelse med gæstesejladser med f.eks.
skoleklasser. Fortællerne fortæller gerne videre.
Kapsejladsudvalg
Knud Søndergaard beretter at ud af 27 mulige kapsejladser er 4 blevet aflyst pga. for meget vind
og 1 pga. torden. I gennemsnit deltog 10,9 båd, hvilket er et fald på 1,3 båd i forhold til forrige
sæson. Knud S. pointerer: Husk nr. i sejl til VM. Der var ved seneste VM stadig nummerløse sejl !!!
Udvalget fortsætter uændret.
Dommer
Lillan glæder sig over at der den forløbne sæson slet ikke har været nogen tyvstarter, men hun
kunne godt ønske sig lidt bedre vejr for kommende sæson.
Lillan fortsætter som dommer.
VM dommerne fortsætter også.
Gaveudvalg
Henrik Hvass pointerer at der ikke gives gaver i forbindelse med pensionering eller 70 års
fødselsdage. Et regulativ vedr. gaver er i Henriks besiddelse og han fortsætter med opgaven.
Pionerudvalg
Knud Søndergaard fremhæver en rigtig fin og hyggelig dag omkring bådoptagningen.
Knud gør opmærksom på, at det er vigtigt at flest mulige møder frem til kaffebordet efter de 2
sidste tirsdagssejladser umiddelbart før VM idet det er her opgaverne med arrangement af VM
fordeles.
Forårsklargøring flyttes fra fredag 27/4 (St.Bededag) til fredag d. 20/4 kl. 16:00. Datoen ændres på
hjemmesiden.
Udvalget fortsætter og forstærkes med Leo Simonsen, der indtræder.

Bådudvalg
Henrik Hvass fortæller, at der er søgt fondsmidler i Veluxfonden til fornyelse af stævnen i
Ålborgjollen ”Flyvefisken”. Sammenlagt er der søgt ca. 25.000 kr, så der også kan anskaffes nye sejl
til ”Sif”. Ifølge Henrik Hvass er der gode chancer for at pengene bevilges. Der er genvalg til
bådudvalget.
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Festudvalg
Finn Jensen beretter at både VM-festen og afriggerfesten er velbesøgte fester. Festudvalget kunne
ønske sig flere faste medlemmer idet der ligger en stor opgave i at gøre det ryddeligt efter
VMfesten så der kan være klar til morgenkaffen om søndagen.
Til næste VM bliver der vagtlister i baren. Erling er ansvarlig for at der kommer godt og velbrygget
øl ud ad fadølsanlægget. Ib Langmark og Lis Hvass tilbyder sig på vagtlisten.
Conni, Erling og Finn fortsætter i festudvalget.
Cafeudvalget forstærkes med Helle Nørkjær.
Teltudvalg
Bent Møller Nielsen meddeler at teltet til VM 2018 er bestilt hos ABC og at det igen er med gulv,
selvom det er mandskabskrævende at håndtere gulvet. Teltudvalg genvalgt.
Skurudvalg
Finn Jensen: Skuret skal males udvendigt og der skal findes en alternativ opbevaring af vestene.
Det arbejdes der på. Finn vil undersøge hvorledes der kan etableres EL i skuret, formentlig ved
hjælp af en byggeplads-EL-tavle.
Søren Jensen udtræder og Leo Simonsen indtræder i udvalget.
Økonomi
Thorsten Bjerring gennemgår indtægtssiden og derefter det samlede regnskab der viser et
årsresultat på 9.226,73 kr. og en kassebeholdning på 49.044,97kr. Desuden ligger der 10.008 kr. i
en sjægtefond.
2.500 kr. der er en donation til redningsveste foreslås af Leif Tipsmark i stedet anvendt til 3 (6 stk)
sæt Motorola walkie-talkies.
Sjægtelaugets telefon der hidtil har været anvendt til mobilepay sælges til Leif Nielsen for 500 kr.
• NB Karen glæder sig over, at Ankertovskrogen fortsat vil være at finde som en post i
regnskabet. Hun foreslår at et kommende temanummer kunne præsentere sjægtene
og deres besætninger ledsaget af billeder af besætningsmedlemmerne. Thorsten
fortsætter.
Præmieudvalg.
Henrik Hvass: Det kører.
Kaffeudvalg
John Brun Jensen: Der har været god tilslutning til kaffemøderne 2. lørdag i måneden.
Anne-Marie Jensen udtræder. Doris Skov indtræder.
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Gæstesejlads
Bent Møller Nielsen: Bent tager sig af henvendelser og Knud S. udskikker både. I perioden 2013
til dd. har 736 gæster været ombord. Aktiviteterne ønskes i sæson 2018 begrænset til en dag
ugentlig. Aflysninger møder stor forståelse hos gæsterne. Knud Kjærulff indtræder.
Webmaster
Leif Nielsen beretter om typisk 10-15 daglige besøg på sitet og langt flere op mod VM i august.
Leif gennemgår hjemmesidens opbygning. Webmaster kontaktes hvis der ønskes ændringer. Ole
Levring bemærker at L22 ”Lutten” er faldet ud af fartøjslisten. Der gisnes om hvorvidt ”Lutten”
igen kan være væltet og efterfølgende sunket, som forklaring på mystikken.
Anne får stor applaus for de mange og stemningsfulde fotos på Facebook.
Leif Nielsen fortsætter som webmaster.
Turudvalg
Finn Jensen: September-turen til Barcelona udvirker at franskmænd ventes at komme på besøg
her til Sjægte VM.
Tovholdere på Knebel Vig var Anker og Jes. I Barcelona var det Finn og Ole Utoft er tovholder på
uge 28 turen 2018 til Lindesnes.
Vedr. Lindesnes, så blev der på forårsmødet vist en liste med praktiske oplysninger samt en
oversigt over området ved Båly Brygge, der bliver basen i uge 28 arrangementet.
Bibliotekaren
Sjoerd har de sidste par år søgt en der vil overtage biblioteket. Da ingen kommer jublende for at få
jobbet – så han tager en tørn mere.
Dog vil han helst være fri for at sælge ”merchandise” fra sin gule 2CV. Lidt mundhuggeri med
koordinatoren om dette ... åbenbart fik koordinatoren ”aben” ?? !!!
Faneudvalg
Leif Tipsmark beretter alt vel. Leo har lige sagt op. Fanebærer med 12 års erfaring melder sig
”under fanerne” – det er Erling Mortensen – han bydes velkommen i udvalget.
Der er indkøbt 50 stk nye klubflag uden fastsyet snor – kun med åben løbegang så man selv kan
skifte ved slitage. Prisen er stadig kr. 100,00 pr. stk.
Desuden er indkøbt nye standere til signalmasten på havnen – den sidste las klarer den vist lige til
standerhejsning 2. tirsdag i maj.
Sjægtebroudvalg
Leif Tipsmark beretter at de fleste af medlemmerne arbejder aktivt for bedre forhold for
sjægtesejlere og andre af fjordens græsrødder. Dette sker i LAG Gruppen ”Fjordbase Hjarbæk” som
omtalt i koordinatorens beretning. Der er som nævnt også der – gode takter rundt om fjorden lige
nu !
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Andre Laug m.m.
I disse digitale tider varetager disse sig selv via hjemmesider og e-mail nyhedsbreve. Ingen person
varetager funktionen længere.
Dirigent Leif Nielsen takker for god ro og orden.
Afslutningsvis beder koordinatoren forsamlingen rejse sig og udbringe et trefoldigt leve for lauget.
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