Referat fra Hjarbæk Sjægtelaugs
Forårsmøde
afholdt d. 8-4-2017
Til at styre møde valgtes Claus Skodborg og til at holde orden i beretninger og beslutninger
valgtes undertegnede.
Medlemmerne af de opdaterede udvalg fremgår af Hjarbæk Sjægtelaugs hjemmeside –
www.sjægt.dk under fanen "Kontakt"
Laugskoordinator Leif Tipsmark aflagde referat om det forgangne års arbejde i lauget:
Velkommen til forårsmøde !
En ny sæson står for døren og da tidspunktet for forårsmødet ligger lidt senere end tidligere, er vi alle i gang
med at få sjægtene klar til første tirsdag i maj – om bare en måned.
Det var en meget trist årsag der rykkede Forårsmødet – et dødsfald blandt de ”aktive sjægtesejlere” krævede
tid til eftertænksomhed, inden vi aktivt kunne sætte tankerne mod den nye sæson.
Vi bliver også ved en trist begivenhed som denne, mindet om hvor stor betydning vores fællesskab har for
mange af os. Ikke noget vi går og giver udtryk for til hverdag. Jeg tillader mig at tage til indtægt, at det
faktum at vores tilstedeværelse med fanevagt, værdsættes af de efterladte, er et udtryk for den betydning
Sjægtelauget har haft. Med minderne som ballast, er det så bare med at klemme på for at få skuderne på
fjorden – så er kapsejladsbanen ”kridtet op” for nye fælles oplevelser !
Sidste år stod i 40 års jubilæets tegn. Mange timer og mange folk - lang tid før Sjægte VM - blev brugt på at
udtænke ideer, sætte tingene i værk og få et fyldigt program op at stå. Vi syntes selvfølgelig, at det vi går og
makker med er helt unikt og at alle andre da også må være interesseret i at vide om det. Fakta er - at det er
helt og aldeles op til dagspresse og andre medier - at vurdere hvor væsentlig at vores gøren og laden er for
andre ! Vi gjorde hvad vi kunne for at få mediernes opmærksomhed – at det kan gøres bedre – det har vi talt
om !
Lidt ærgerligt at der blev forfald fra flere af de interessante indslag i VM dagene. Men ! Til gengæld kan vi
være megen tak skyldig til så mange andre der gjorde dagene festlige: – fiskefrikadellekokken fra Struer,
vores egen præst, folkene fra Aalborg i deres krejlerkaag med Læsøsalt, modelbyggerne fra nær og fjern,
sponsorater fra SparNord, Sparekassen Skals Fonden, Jens fra Middelfart der kom ene mand med 3-smakken,
vores egne hårdtarbejdende engagerede udvalg … og så dem jeg har glemt der også fortjener tak ! Men
vigtigst af alt: de mange der kom rejsende langvejs fra for at sejle om kap og kappes om at hygge !
Dette års Sjægte VM bliver selvfølgelig også en kanon oplevelse.
Tro det eller lad være – Laugskoordinatorens blodtryk stiger en kende - når han ser en Hjarbæk-sjægt udbudt
til salg ! Udflagning er tilbagegang og når man nu ved hvor sjældent en ny sjægt kommer til, så tillader jeg
mig at bekymres lidt.
Det gippede lidt i mig, da en e-mail vedhæftet et billede af ”Jens Fuurbo” sat til salg dukkede op på skærmen
- ”Splitte mine Sjægtesejl !” - Skipper Müller flager ud ! Ud på hjemmesiden med ”skude til salg” og så bare
håbe at den bliver i Hjarbæk ! Skipper Müller ringer mandag formiddag og takker for hurtigt opslag på
sjægt.dk. Jeg beklager endnu en gang.. og tilbyder ham en hyre – hvis behov skulle opstå. To timer senere
ringer en overrasket, men også ”lidt opstemt” formand fra et af vore velsejlende bådelaug ”Vi Sejler Videre”.
Han undrer sig over, at skipper Müller kan skille sig af med en så velsejlende og velholdt sjægt ! Stor er min
glæde - da jeg inden ugen er omme erfarer at ”Jens Fuurbo” er solgt til ”Vi Sejler Videre” .
Ved nærmere eftertanke er idegrundlaget bag foreningen ”Vi Sejler Videre” som skræddersyet til at holde en
sjægt … og i deres tilfælde flere sjægte sejlende. Vinteropbevaring, vedligeholdelse og klargøring går i mange
tilfælde lettere når man løfter i flok. Der er flere bådelaug indenfor sjægtelauget hver med sit regelsæt. Jeg
tillader mig at tro, at ”Vi Sejler Videre” og de andre bådelaug vil være åbne overfor, at hjælpe nye bådelaug i
gang. Dette blot ved at fortælle om hvordan de gør og hvad man måske skal passe på, ved at holde en sjægt
sejlende. Der er flere sjægte til salg derude !!! Lige nu 3 fine sjægte !

Hermed en opfordring til at tænke nye tanker, for at holde flåden intakt og gerne få den til at gro – 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 !
•

Beretningen godkendt! Leif Tipsmark forsætter som Laugskoordinator.

Ankertovskrogen:
Det fremkom, at presseudvalget blev nedlagt ved sidste års forårsmøde. Det står der ikke noget
om på hjemmesiden, så hvad er udvalgets arbejdsopgaver?
Det besluttedes, at udvalget er et blad- og presseudvalg. Samtidig opfordredes de andre udvalg til
at gøre større brug af blad- og presseudvalget.
• Beretning godkendt! Udvalget forsætter
Limfjordsfortællinger:
Udvalget er nedlagt, hvilket skyldes en beslutning i Turistforeningen. Og alligevel eksisterer det jo
alligevel, da det ofte sker, at i forbindelse med et sejlarrangement fortælles noget om fjorden og
dens både.
• Udvalget nedlægges men fortællerne forsætter...
Kapsejladsudvalget:
Sidste år var det 25 sejladser udaf 27 mulige. Antal både 288, gennemsnit pr. gang 11,52. Det er
vedtaget, at alle både i forbindelse med næste VM skal være udstyret med nummer i sejlet. Der
blev også luftet planer om et skilt, der tydeligerer skulle vise rækkefølgen i forbindelse med starter,
skal være på dommerbåden.
• Beretning godkendt! Udvalget forsætter

Økonomi:
Kassemester Thorsten Bjerring fremlagde og gennemgik regnskabet som viste et udmærket
resultat med et overskud på 7730,36 kr.
Specielt skal fremhæves donationer fra Skals Sparekasses Fond, SparNord og Viborg Kommune.
Samtidig skal der rettes en tak til alle, der på den ene eller anden måde har været med til at støtte
Hjarbæk Sjægtelaug frem til det fine resultat.
Hvis der ønskes yderligere oplysninger, står Thorsten til rådighed.
Regnskabet er vedlagt referatet som bilag.
• Regnskabet godkendt! Thorsten Bjerring forsætter som Kassemester

Dommer tirsdag/lørdag:
• Ingen ændringer eller kommentarer, måske lige at Carl ønsker at sælge sin båd.
Dommer VM:
• Ingen ændringer.
Pionerudvalg:
Der var ros til bådoptagning, der var effektiv og billig. Udvalget takkede for året.
• Beretning godkendt! Udvalget forsætter
Bådudvalget:
Udvalget har til opgave at vedligeholde Hjarbæk Sjægtelaugs flåde af både. I den forbindelse blev
udvalget pålagt af finde en løsning for Aalborg-jollen, der pt. kun koster penge (500,- i
opbevaringsleje).
• Beretning godkendt! Udvalget forsætter

Fest- og cafeudvalg:
Generelt set var det tilfredshed med festen, der havde knap 200 deltagere. Omsætningen i cafeen
havde ikke været så stor pga. vejret.
Glæder os til den næste fest.
• Beretning godkendt! Udvalget forsætter. Finn indtræder som formand.

Teltudvalg:
Der var lidt snak om teltets form og størrelse. Specielt var der ros til det faste gulv. Næste telt har
kun fast gulv i en del af teltet. Årsagen skal findes i økonomien. Den kritik, der var af stolene, blev
taget til efterretning.
• Beretning godkendt! Udvalget forsætter

Hjarbæk havnefest:
Hjarbæk Sjægtelaug er inviteret med til fest den 17.6.d.a. sammen med Borgerforeningen og
Sejlklubben. Den eneste betingelse er at vi stiller med ca. 3 mænd/kvinder. Der udsendes
opfordring på alle@sjaegt.dk.
• Nyt udvalg med Kurt som formand
Skurudvalg:
Der var en opfordring til alle, der benytter skuret, om at forlade det i samme stand, som da de
ankom.
• Beretning godkendt! Udvalget forsætter

Præmieudvalg:
Udvalget efterlyste diverse præmier, som af den ene eller anden grund ikke var kommet tilbage til
lauget i forbindelse med VM-arrangementet, specielt var en raritet fra 1977 – rosinen i pølseenden
– forsvundet. Hvis noget ved noget, så lad et ord faldet til de rigtige.
• Beretning godkendt! Udvalget forsætter

Kaffeudvalg:
Der var ros til udvalget, bl.a. for den fine tur til Hobro og Mariager i januar. Der var også ved at
komme et godt samarbejde om de forskellige ture med Nordvestjysk Fjordkultur – håb om at det
kan udvikle sig.
• Beretning godkendt! Udvalget forsætter

Junior/gæstesejlads:
Skoler/institutioner/foreninger henvender sig ofte via mail.
Alle arrangementer lægges ud på alle@sjaegt.dk, så har alle i lauget mulighed for at være aktive
deltagere.
Der er allerede nu en del bookinger til den kommende sæson. Bent er den, der koordinerer
sejladser.
I forbindelse med sejladser skal der udfyldes en del papirer, hvilket er en svær opgave. Hvis der
findes ideer, der kan lette dette arbejde, må de gerne fremkomme.
9 både er forsikrede til sejlads med gæster.
• Beretning godkendt! Udvalget forsætter

Webmaster:
Ingen bemærkninger, idet han var fraværende p.g.a. ferie.
• Forsætter uændret
Turudvalg:
Uge 28 foregår i Knebel Vig. Der er pt tilmeldt ca. 30 personer og 9 både. Som følgebåd benyttes en
sjægt med påhængsmotor.
Uge 28 i 2018 kommer til at foregå i Sørlandet (Lindesnes)
• Beretning godkendt! Udvalget forsætter

Biblioteket:
Biblioteket er blevet opdateret og udlån vil efterfølgende foregå via onlinebestilling (se facebook)
• Beretning godkendt! Udvalget forsætter

Faneudvalg:
Faneudvalget er blevet udstyret med nye tidssvarende uniformer og er som sådan klar til at rykke
ud til både stort og småt. Næste kendte opgave er Valdemarsdag 15.6.’
• Beretning godkendt! Udvalget forsætter

Sjægtebroudvalg:
Det er op af bakke med en ny havn.
Der arbejdes med at sikre adgangen til bådebro. Der var flere forskellige forslag.
Infotavlerne på stejlepladsen trænger til en renovering, der bliver gennemført i samarbejde med
Viborg Museum, Limfjordsmuseet og Hjarbæk Sjægtelaug.
Udvalget arbejder med en standardudgave af gammelmandspindene.
• Beretning godkendt! Udvalget forsætter

Kontaktpersoner til andre laug og foreninger:
blev gennemgået og revideret.
NYT UDVALG: Opmærksomhedsudvalg
Udvalget har til opgave at sørge for at lauget gør sig opmærksom i tilfælde af runde fødselsdage,
dødsfald, konfirmationer etc.
• Kontakt Henrik, hvis du ved noget.

Håber, at det var ordene ellers er I naturligvis velkomne til at gøre indsigelse.
Bjarne Vagner

nb. 17.6. er interesserede inviteret til at deltage i sejladsen Flekkerøy Rundt

Den 8. april 2017
THORSTEN BJERRING

HJARBÆK SJÆGTELAUG
REGNSKAB FOR PERIODEN
1. marts 2016

VM

august 2016

til

VM - fest udgifter
VM - fest indtægter
Telt m.v.
3 eksterne donorer a' 5.000 kr.
Løbspapirer
Diverse udgift/indtægt

ANKERTOVSKROGEN

Trykning, porto m.v.

ØVRIGE POSTER

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

28. februar 2017

-44.203,36
95.278,00
-42.661,62
15.000,00
11.000,00
-2.046,14

23.413,02
8.953,86
-1259,85

-7.125,38
1.236,36
300,00
-6.041,38
-1.707,90
400,00
-4.783,99
-5.654,38

-23.376,67

ÅRETS RESULTAT

positivt

7.730,36

KASSEBEHOLDNING:

PRIMO MARTS 2016
ÅRETS RESULTAT
ULTIMO FEBRUAR 2017

32.087,88
7.730,36
39.818,24

ProSjægtFond

Primo
tilgang (Limfjordsfortællinger)
Ultimo

10.008,00
0,00
10.008,00

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+3 gule bøjer
Bådvogn til MARS
Vindmåler
2 stk. nødbelysning til telt+diverse el-kabler i kasser hertil
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
Armeret vandslange på 100 m
Gardena dykpumpe 13000
Mobiltelefon (mobilpay/swipp)

