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29. marts 2022 

 
Referat - Ordinær generalforsamling 2022 i Virksund Sejlklub 

Lørdag den 26. februar 2022 kl. 14:00 i klubhuset i Virksund 
Godt 20 medlemmer udover bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. 

 

1. Valg af dirigent og referent. 
Formanden for Virksund Sejlklubbøde velkommen til alle deltagere i generalforsamlingen. 
Kristian Brøns blev valgt som dirigent og Kenneth Stjerneby Mortensen som referent. 
Generalforsamlingen blev af medlemmerne erklæret som lovlig indvarslet selvom den oprindelig 
var indvarslet til lørdag d. 5. februar, hvor det desværre viste sig, at der var foretaget en dobbelt 
bookning af lokalet. 
 
2. Bestyrelsens beretning. 
2021 blev et godt og forholdsvis normalt år, trods Covid-19 situationen. Vi har i 2021 været i stand 
til at gennemføre klubbens aktiviteter i fuldt omfang i sejlersæsonen.  
2021 bragte flere nye både til havnen og flere interesserede og medlemmer til vores klub. Vi er nu 
ca. 140 medlemmer af klubben. Flere medlemmer giver mulighed for flere aktiviteter. Det er over-
ordentligt glædeligt.  
2021 blev også et særligt år for Lystbådehavnen og os andre. Et kanon flot jubilæumsarrangement 
blev fyret af. Og derudover kan vi glæde os over, at antallet af både i havnen nu er oppe på den 
maksimale udnyttelse af kapaciteten.  
 
Pejlemærker 
 I 2022 vil vi også arbejde med initiativer, som fremmer initiativer inden for fire definerede pejle-
mærker. 
Under pejlemærket flere ud og sejle har vi i sandhed fået flere på vandet. I 2022 begynder vil vi 
søge at få gang i SUP aktiviteter i Virksund.  
Under pejlemærket en sejlklub for alle søger vi fortsat at tiltrække flere nye interesserede og 
gerne familier. Vores familiekontingent kan måske bidrage familier til at tilmelde sig sejlklubbens 
aktiviteter. Vi vil også se på, hvordan vi kan stimulere interessen ved at lave fælles familieaktivite-
ter.  
Under pejlemærket en stærkere klub med råd til aktiviteter vil vi fortsat søge at omsætte klubbens 
aktiver til aktiviteter, der kan glæde klubbens medlemmer. 
Og under pejlemærket fokus på sikkerhed til søs og godt sømandskab vil vi fortsat have fokus på 
sikkerheden i f.m. klubbens aktiviteter. Vi vil integrere spørgsmålet om sikkerhed i nogle af klub-
bens aktiviteter. Vi vil også begynde at arbejde med bæredygtighed gennem vores information. Vi 
skal passe på Limfjorden, som på ingen måde er i balance. Lad os starte med at forpligte os til at 
tage vores affald med i land.  
 
Økonomi og medlemmer  
Vi kommer selvsagt senere på dagsordenen til punktet vedr. økonomi og budget, men vores øko-
nomiske situation er fortsat meget tilfredsstillende. Vi har over de seneste tre år øget vores aktiver 
ved køb af både og udstyr, samtidig med at klubbens likvide formue er steget.  
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Sponsorer  
Vi støttes fortsat af en række gode sponsorer. Hancock, Vestjysk Bank, Randers Bådservice, Vin og 
Vin, Menu og Viborg Bryghus m.fl. Vi opfordrer alle til at handle hos vores sponsorer. 
Vi har i 2021 været så heldige at få midler fra Norlys til en flydedok og fra SparNord fonden til tre 
nye Stand Up Paddle Boards samt et par redningsveste.  
 
Bestyrelsesarbejde  
Bestyrelsen har valgt at flytte de fleste mødeaktiviteter til Viborg, hvor vi på skift arrangerer mø-
derne. Det sparer især køreturen til Virksund. Samarbejdet i bestyrelsen går tilfredsstillende. 
Bestyrelsen har i 2021 været aktiv taget initiativ til at samle andre klubber i Limfjorden til samar-
bejde. I foråret 2022 vil klubberne mødes og vedtage en ny fællesstruktur for sejlklubbernes sam-
arbejde i fjorden. Vi står stærkere sammen, hvis vi samarbejder på tværs om alt fra kontakt til 
myndighederne til vores almindelige aktiviteter.  
Bestyrelsen har også været aktiv omkring klapbroerne i Limfjorden, om skaldyrsanlæggene i fjor-
den og med kommentering af ny Havplan. Vi har bl.a. skrevet læserbreve, været i TV2, har kontak-
tet borgmestre og sågar haft brevveksling med transportministeren og enkelte folketingspoliti-
kere. Vi har taget initiativ til at deltage i friluftsrådets arbejde lokalt. Jeg vil opfordre jer til at 
melde jer ind. Det koster gratis. Vi har også taget initiativ til at blive medlem af Viborg kommunes 
grønne råd sammen med Viborg Sejlklub.  
 
Velkomstarrangementer  
Vi gennemfører fortsat velkomstarrangementer i samarbejde med havnen. Vi har afholdt arrange-
ment 25. november 2021 og vil afholde nyt arrangement for alle interesserede torsdag den 7. 
april. 
Vi har fået flere nye medlemmer i f. m. et velkomstarrangementerne og sagt til dem, at de kan del-
tage gratis i klubbens vinteraktiviteter, mod at de accepterer, at vi sender en opkrævning på kon-
tingent i 2022. 
 
Kapsejlads  
I foråret deltog op til 20 både i onsdagssejladserne. I efteråret var lidt færre. Det er imidlertid glæ-
deligt, at der er kommet nye både og besætninger til. 
Vi vil fortsat gerne være flere både gaster til onsdagssejladserne. Alle medlemmer må gerne 
hjælpe til med at slå et slag for, at nye sejlere kommer ud af busken.  
Vi lavede også et en dags kapsejladskursus i 2021, hvor 10 medlemmer havde tilmeldt sig kursus. 
Kursus bestod dels af teoridel om formiddagen og dels en sejladsdel om eftermiddagen. Vejret var 
med os, og det blev en helt igennem god dag.  
 
Vestjysk Cup  
DJS Cup blev i 2021 til vestjysk Cup. Der var 15 tilmeldte både og det blev en fin dag. Tak til dem, 
som arrangerede Vestjysk Cup og tak til havnen for at give adgang til at bruge kranen og for at gæ-
stebåde kunne ligge gratis i havnen.  
 
Tursejlads  
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I 2021 fik vi gang i vores nye facebook side for klubbens medlemmer. Vi fik udpeget et nyt tursej-
lerudvalg. 
Der blev sejlet mandetur og pigetur i uge 37. Der var også fællestur til Fur.  
 
Ungdomssejlads  
Ungdomssejlads kom i gang i 2021 og de unge mennesker har sejlet på søen. Enkelte deltog i kap-
sejlads i Sunds i efteråret. Her i vinter har der været enkelte aktiviteter i Søsportscentret for enden 
af Nørresø. 
Vores følgebåd får til 2022 sæsonen ny påhængsmotor, da den gamle stod af i efteråret og blev 
mere og mere ustabil.  
 
Duelighedskursus, sejlerskole og pigesejlads  
2021 har været et godt år for duelighed, sejlerskole og pigesejlads. 
Det har været mulig i vid udstrækning at stimulere en fortsat stor interesse. Glædeligt. 
Jeg tror, at der samlet har været 25 på sejlerskole og endnu flere til pigesejlads, mens 12 kom gen-
nem praktisk duelighed. 
Vi har også i 2021 måtte lukke for tilgang til sejlerskolen. Jeg vil gerne understrege som tidligere 
år, at sejlerskole, pigesejlads og duelighed alle tre er overordentlig store aktiver for sejlklubben. 
De bidrager til, at der fortsat kommer nye medlemmer til sejlklubben.  
Pigesejlerne har her i vinter taget initiativ til at samarbejde med andre klubber i Limfjorden, som 
har pigesejlads på programmet.  
 
Klubbåde og joller  
Virksundtøsen bruges flere gange om ugen i sejlersæsonen. Enkelte familier har sågar også benyt-
tet båden i 2021 og afprøvet en sejltur, før de evt. selv anskaffer båd. 
H-båden bruges især om mandagen og onsdagen.  
Nogle af jollerne og en gummibåd bliver fortsat benyttet gennem sæsonen på Nørresø i Viborg.  
Både i 2020 og 2021 har der været mange medlemmer, som har haft lyst til at hjælpe med at af-
rigge og klargøre klubbådene henholdsvis efterår og forår. Det er meget glædeligt og flere bidra-
ger til denne opgave, så det ikke kun er Tordenskjolds soldater, der varetager denne opgave. Tor-
denskjolds soldater er jo også kun mennesker og kan blive trætte altid at skulle løfte disse opga-
ver.  
 
J70 til klubben  
J70 sportsbåden, som vi lånte gratis af DS i sommeren 2021, blev en uventet stor succes. Flere 
medlemmer end forventet kom ud og sejle i DS lånebåden. I bestyrelsen har det sat tanker i gang 
og vi har drøftet, hvorvidt vi skal gå i gang med at anskaffe en J70 til klubben.  
Hvorfor skal vi så anskaffe en J70? Hvis vi råer over en J70 båd vil vi kunne udfordres og blive 
bedre sejlere på flere parametre. Vi kan samarbejde, åbne os og udvikle sejlere sammen med an-
dre klubber i Limfjorden, som allerede råder over J70. Vi får en mere moderne profil, som også kan 
appellere til den voksne ungdom m.fl.  
Hvordan kan vi anskaffe en J70? Der er flere mulige finansieringsmodeller. Klubbens økonomi ser 
god ud og mulighederne for at søge fonde og sponsorer virker heller ikke afskrækkende. Der er 
forskellige finansieringsmuligheder, men den mest realistiske er at søge at tilvejebringe den stør-
ste del af midlerne gennem fonde. Vi skal bruge et år til at få finansiering på plads. En realistisk 
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tidsplan for anskaffelse rækker frem til foråret 2023, hvor vi allerede nu har reserveret køb af en 
lidt brugt eller en ny J70. Denne reservation er ikke bindende for sejlklubben.  
Vi mener derfor, at det er realistisk at gå i gang med at tilvejebringe midler til en J70 og bruge det 
næste år til at tilvejebringe midlerne hertil.  
Vi må også spørge os selv, om vi i givet fald skal sælge en af vores to klubbåde, så vi fortsat vil råde 
over to både. Et salg vil også give et tilskud til en nyere J70.  
 
Afslutning - beretning. 
Jeg vil gerne slutte med at takke alle frivillige og opfordre medlemmer til at melde sig som frivillige 
i sejlklubben. 
Vi har behov for flere skippere til sejlerskolen – både som faste instruktører og som suppleanter. 
Vi kan også bruge nogen som SUP instruktører. Vi kan også godt bruge hænder til børn og unge 
sejlads på Nørresø o.s.v.  
Traditionen tro vil vi gerne hædre en af klubbens ildsjæle. Det gør vi normalt på generalforsamlin-
gen. Jeg vil gerne i år sammen med alle andre fremmødte takke et medlem, som gennem flere år 
har ydet stor indsats for klubben. Bestyrelsesmedlem, Sejl Sikkert instruktør, Sejlerskoleinstruktør, 
duelighedsskipper og medlem af kapsejladsudvalget. 
Jørgen Christiansen, det er dig vi tænker på. Du er altid parat til at hjælpe til og yde en indsats. På 
sejlklubbens og bestyrelsens vegne vil jeg overrække dig en håndlavet sejlerkniv og samtidig give 
dig et gratis medlemskab af sejlklubben i 2022.  
Tak til bestyrelsen og til alle andre for samarbejdet i 2021. Jeg håber, at 2022 bliver inspirerende 
og godt og ser frem til at vi sammen får mange gode oplevelser.  
Det afslutter min beretning.  
 
Debat efter beretningen. 
Der blev en kort debat primært omkring bestyrelsens tanker omkring anskaffelsen af en J70 klub-
båd. Selvom man kunne anskaffe 4 - 5 H-både for prisen for én J70 bakkes op omkring projektet. 
Der var opbakning omkring fokus på bæredygtighed i alt hvad sejlklubben beskæftiger sig med - 
også selvom det kan koste lidt økonomisk. 
Til sidst opfordredes til at have fokus på og kæmpe mod tankerne omkring lukning af kanalen ved 
Thyborøn mod Vesterhavet. En lukning vil have enorme miljømæssige konsekvenser fo miljøet i 
Limfjorden. 
Herefter godkendte generalforsamlingen beretningen. 
 
3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse, samt budget for det kommende år i henhold til 
vedtægternes §8.  
Årsregnskab for 2021 samt budget for 2022 blev godkendt. Begge foreligger som særskilte bilag. 
 
4. Behandling af indkomne forslag.  
Bestyrelsen foreslår, at der fra i år oprettes et kommunikationsudvalg. Udvalget består af Jens Ko-
foed, Lisbeth Rejsenhus og Grethe Glerup Knudsen. 
Bestyrelsen foreslår, at der oprettes et udvalg for klargøring af klubbåde. Henning Kristensen (ko-
ordinator), Jens Kofoed, Bent Pedersen. 
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Der blev debatteret, om hvorvidt der er for mange Facebook grupper mv. Konklusionen blev, at 
der er dem der er behov for, men at forskellen mellem de forskellige SoMe-sider måske kunne 
være tydeligere på hjemmesiden. Forklaring og links til de forskellige sider er i øvrigt nu på 
www.virksundsejlklub.dk 
 
Der blev endvidere foreslået at Kapsejladsudvalget tydelige markerer. hvornår der afholdes VM 1, 
2 og 3. 
 
5. Fastsættelse af kontingent for 2022 i henhold til vedtægternes §5.  
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen et uændret kontingent på 600 kr. i 2022 og et familie-
kontingent på 1500 kr., som blev besluttet på generalforsamlingen i 2021. 
 
Begge forslag blev godkendt. 
 
6. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 7.  
Bestyrelsen består af fem medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, samt en suppleant til besty-
relsen, som vælges for et år ad gangen. Formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlin-
gen, den øvrige bestyrelse konstituerer sig selv.  
På generalforsamlingen 2022 skal der vælges en kasserer, to bestyrelsesmedlemmer og en supple-
ant. 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Vibeke Stjerneby Mortensen, som kasserer for nye to år.  
Bestyrelsen foreslår genvalg af Kenneth Stjerneby Mortensen for nye to år. 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Susanne Fogtmann for nye to år. 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Bent Pedersen som suppleant for et år. 
 
Alle blev genvalgt. 
 
7. Valg af to revisorer i henhold til vedtægternes § 10.  
Revisorerne vælges for et år ad gangen, og i 2021 har hvervet været varetaget af Anne Dorthe Je-
spersen og Kristian Brøns Nielsen.  
 
Bestyrelsen foreslår genvalg af de to revisorer Anne Dorte Jespersen og Kristian Brøns Nielsen.  
 
Begge blev genvalgt. 
 
8. Valg af en revisorsuppleant i henhold til vedtægternes § 10.  
Revisor-suppleanten vælges for et år ad gangen. Lise Greve blev valgt på sidste års generalforsam-
ling. 
 
Bestyrelsen foreslår genvalg af revisorsuppleant Lise Greve.  
 
Lise blev genvalgt. 
 
9. Valg til udvalg.  

http://www.virksundsejlklub.dk/
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Hvervet varetages for et år ad gangen. Ved generalforsamlingen fil udvalgene nedenstående med-
lemmer af de enkelte udvalg: 
 
Turudvalg: Torben Lerche, Anne Dorthe Jespersen, Yvonne Andersen og Bjørn Bredahl. Udvalget 
må gerne supplere sig med et medlem mere. 
Målerudvalg: Carsten Overgaard, Bo Nissen Andersen, Jane Høj og Kenneth Stjerneby 
Mortensen. Allan Handberg assisterer efter behov. 
Regeludvalg: Claus Skodborg Nielsen, Henning Kristensen og Jørgen Christiansen.  
Bøjeudvalg: Jørgen Mikkelsen som ved bøjearbejdet på fjorden entrerer med Jan Møller.  
Klubbåd & sejlerskole: Kristian Brøns, Bo Nissen Andersen. 
Ungdomsudvalg: Jens Kofoed, Leif Jensen og Dennis Laursen.  
Pigesejlads: Mary-Ann Stenbryggen Christiansen og Lisbeth Rejsenhus. 
Kapsejladsudvalg: Jørgen Christiansen, Sven Primdal og Kenneth Stjerneby Mortensen samt 
Susanne Fogtmann og Vibeke Stjerneby Mortensen (”Truttetøser”). Mary – Ann Steenbryggen 
Christiansen er substituerende Truttetøs. 
Herudover nedsattes to nye udvalg: 
Kommunikationsudvalg. Jens Kofoed, Lisbeth Rejsenhus og Grethe Glerup Knudsen. 
Klargøring af klubbåde. Henning Kristensen (koordinator), Jens Kofoed, Bent Pedersen 

 
10. Eventuelt.  
Forsamlingen opfordrede sejlklubben til at støtte caféen, når det er muligt og relevant.  
Formanden takkede dirigenten for god mødeledelse samt generalforsamlingen for livlig og kon-
struktiv dialog med ønsket om en god sæson i Virksund Sejlklub. 
 
 
Referent 
Kenneth Stjerneby Mortensen 


