Hobrovej 66, Virksund
7840 Højslev
Telefon 97 53 98 53
fg@skivehs.dk

Referat
af møde i Samarbejdsudvalget for Virksund lørdag den 7. februar hos Georg Jensen
Tilstede var: Georg Jensen, Grundejerforeningen (GF), Thomas Pedersen, Sejlklubben (SK), Ole
Boel Pedersen, Lystbådehavnen (LH), Sigvald Fihl, Fritidsfiskerforeningen (FF) og Flemming
Graversen, Borgerforeningen (BF)
Formålet med dette årlige møde er at få orienteret om – og koordineret de enkelte foreningers
kommende aktiviteter i det kommende år.
Sejlklubben
I august måned afholdes et af klubbens største arrangementer – nemlig Frandgaard Cup med
deltagelse af op til 100 besøgende. På det tidspunkt er der naturligvis masser af både i havnen.
Den endelige dato udmeldes senere.
Den ugentlige kapsejlads foregår, også i år, hver onsdag aften. Udover dette afholdes der enkelte
kapsejladser i weekender.
Der påbegyndes et målrettet arbejde med at få startet en ungdomsafdeling med optimistjoller,
windsurfing o.l. SK vil kontakte skoler og ungdomsklubber i lokalområdet og især Viborg for at få
gjort unge interesserede i sejlads.
Som tilholdssted for de unge har SK købt et af de gamle fiskehuse.
Den store udfordring bliver at skaffe frivillige instruktører. Vi håber det må lykkes og følger
projektet med spænding.
SK vil gerne etablere et par udtjente windsurfing brædder for svaj mellem GF’s jollebro og
nørreodden. Disse skal tjene som ”isflager” hvor sæler kan ligge.
Ideen er hentet fra Lemvig hvor det er blevet en attraktion. Vi synes det er en god idé som måske
kan trække flere gæstende børnefamilier til Virksund.
Lystbådehavnen
LH har været i gang med det store projekt med udvidelsen af havnen med 20 ekstra pladser og en
jollebro til bl.a. ungdomsafdelingen.
Uddybningen, som har givet store udfordringer med de tunge maskiner og den bløde undergrund, er
nu færdig. Den store mængde fjordbund er kørt til tørring og skal senere placeres på den nordlige
dækmole.
LH har kunnet mønstre 55 frivillige til arbejdet, hvilket er imponerende. Udover at arbejdet bliver
gjort giver det også et godt sammenhold.
De 20 nye pladser er allerede besat fra ventelisten.
Vi opfordrer til en indvielsesfest når arbejdet står færdigt.
Borgerforeningen
BF har undersøgt forskellige muligheder for stormflodssikring af de nye fiskehuse. Løsningen
bliver en 30-40 cm høj jordvold rundt om hele området fra beddingen og til parkeringspladsen.
Volden tilsås med græs og skal udformes så det er mulig at anvende en almindelig plæneklipper.

Side 1

Hobrovej 66, Virksund
7840 Højslev
Telefon 97 53 98 53
fg@skivehs.dk

BF har afbrudt samarbejdet med AK Marked som stod for Virksund Kræmmermarked sidste år.
Dette betyder at foreningen selv står for arrangementet. De øvrige foreningen inddrages selvfølgelig
hvis der er interesse herfor.
Den store udfordring lige nu er at skaffe de ca. 50 kræmmere der skal til for at markedet bliver til
noget. Arbejdet er i gang og medio marts vil det vises sig om det kan gennemføres.
Da AK Marked har valgt at arrangere marked i Skive i uge 29 har BF besluttet at lægge Virksund
Kræmmermarked i uge 30. Der er ikke så mange sejlere hjemme på dette tidspunkt, så fremover vil
BF fastlægge tidspunkt efter anbefalinger fra de øvrige foreninger. Uge 27 kunne være en mulighed.
De øvrige foreninger udtrykte deres støtte og engagement i kræmmermarkedet.
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