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Nej – det er ikke Vikingebroen, men Vikingetræf på Rødsand!
En af sommerens varmeste og for mange af os en fantastisk oplevelse,
********************************

Der er hyggelig og uhyggelig læsning i bladet,

hold dig orienteret på Vikingens hjemmeside:
www.sf-vikingen.dk
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Sejlforeningen Vikingen,
indkalder herved til, ordinær
GENERALFORSAMLING,
tirsdag den 19. februar 2013, kl. 19,
i Roklubbens lokale (GP),
med dagsorden ifølge vedtægten.
Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til
vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 10.
januar 2013.
Dagsorden for generalforsamlingen og indkomne forslag,
er tilgængelig på hjemmesiden og i klubhuset, for
medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen
afholdes. Vikingens regnskab er ligeledes tilgængeligt i
klubhuset 14 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsen

Sejlforeningen Vikingens Bådfond,
indkalder herved til generalforsamling,
tirsdag den 19. februar 2013, kl. 18,30,
i Roklubbens lokale (GP).

Dagsorden og indkomne forslag, er tilgængelig på
hjemmesiden og i klubhuset senest 14 dage før
generalforsamlingen afholdes.
Jimmy Madsen, formand.

Er du medlem af Sejlforeningen Vikingen,
er du også medlem af Bådfonden!
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2012 er snart slut!
Af formand Heinz Browa

Jeg er tilfreds med den sejlsæson vi har haft, jeg mener bestemt at vi har
haft vejret med os, altså vi bor jo i Danmark, og ikke Caribien.
Vi har haft en meget stor tilslutning til alle vores fælles ture, det synes jeg
er rigtig dejligt for det kræver jo også noget planlægning, stort set alle
Vikinger kan godt lide at sejle tur sejlads, specielt hvis de ved der står en
grill som bliver startet kl. 17,30. En af de ture med den største tilslutning
og rigtig hygge er nok stadig Nysted. Jeg overvejer selv rigtig meget om,
jeg ikke selv snart skal med for det må da være noget af en fest som bliver
holdt lørdag aften, når det er nødvendigt at lave et pitstop, ikke engang
halvvejs hjem.
Billedet på forsiden taler for sig selv, jeg ved ikke hvor mange, men
halvdelen af klubben ligger på svaj, side om side ved Rødsand, de skulle
nok hvile sig inden de tog det snørklede stykke op i gennem sundet.
Til næste år tænker jeg at skære lidt ned på de hersens ture, i weekenderne
for at få lidt flere både på vandet om tirsdagen, for der er lige lidt nok.
Vores sundsejlads behøver i ikke at melde jer til, for så er der jo større
chancer for at jeg selv kan vinde.
Jeg selv har nok ikke været at se særligt meget, på vores broer og sejlture,
pga. andre gøremål, men har da som alle I andre været på en sommer tur.
Vi var i den vestlige skærgård i Sverige, der ser ud som der plejer, og man
kan hele tiden finde nye og spændende steder der oppe. Jeg elsker den
natur som er deroppe, har været der 7 -8 gange nu. Marstrand nordens
sejler mekka, der ligger et kæmpe byggeri Karlsens fæstning, et
imponerende byggeri, som ligger på toppen af øen, hvordan de stakkels
mennesker har fået alle de sten derop, det må guderne vide. Thordenskjold
har også haft en finger med i spillet deroppe, kommer man i åbnings tiden
og vil have en rundvisning, så start tidlig morgen, for der er utroligt meget
at se på.
Jeg ønsker jer alle en god vinter sæson, jul nytår og hvad der ellers skulle
komme..
Heinz
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Af, sekretær Ole Simonsen

Sæsonen – ja – hvad skal vi mene om den? Nå, lad det nu ligge, for når
bådene er kommet i vandet, standeren er hejst og gensynet, efter en lang
vinter ved festen er på plads – ja, så er vi klar til de første ture og de fleste
af os ser hen til tirsdagssejladserne, som jeg, sammen med mange andre,
ser som rygraden i Vikingens klub liv. Desværre har der været lidt færre til
start i år – hænger det mon sammen med at flere er gået på pension og
disponerer sejlerlivet anderledes – så må vi håbe på der er en ny generation
på vej.
Ungdomsafdelingen er efter, at have
været nede på sokkeholderne, nu
kommet i en god gænge, ikke mindst
pga. en god forældreopbakning.
Medlemmerne er der, rammerne er i
orden og så skal vi ”gamle” måske
være bedre til at bakke op og vise
interesse for foretagendet, evt. også
med et lille besøg en gang imellem.
Det var dejligt at se 4 unge sejlere
modtage diplomer fra DS, ved
standernedtagningen.
En af sommerens, for os, helt store oplevelser var da Anders Hendriksen
guidede en flotille på hele 12 Vikingebåde, til Rødsand på en af
sommerens bedste dage, der blev badet, set på sæler, og hygget. Flere af os
er bare listet forbi Rødsand, men det er bestemt ikke sidste gang vi gør
ophold, hvis vejr, vind og strøm er til det.
Det kan godt være sommerens vejr ikke altid har været med os – men der
bliver sejlet og der bliver, som altid hygget når Vikinger mødes i
hjemhavnen eller under fremmede himmelstrøg.
A.M.B.A.et har på et møde her i efteråret vedtaget et nyt havnereglement,
for Nykøbing F. Lystbådehavn, som er med dette blad ud så er der lidt til
de mørke vinteraftener.
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Riget fattes penge og regeringen har fået, den tåbelige ide’ at fritidslivet
skal betale, ved at forhøje afgiften på kaskoforsikringer på lystfartøjer fra
1 % til 1,34 %.
”Forhøjelsen skal tilvejebringe et provenu på 30 mio. kr. årligt til at
finansiere udgifterne til driften af de maritime radiobaserede nød-, il- og
sikkerhedstjenester i Danmark,” skriver Skatteministeriet i sit resumé af
lovforslaget.
Afgiften på bådforsikringer blev indført i 1976 og er siden ændret flere
gange. Fra start var afgiften 50 % af forsikringspræmien, som senere blev
ændret til 75 % af forsikringspræmien.
Den store ændring kom 1. januar 1983, hvor en ny lov (lov nr. 268 af 09,
juni 1982) ændrede afgiften fra at være 75 % af forsikringspræmien til 1 %
af bådens handelsværdi (forsikringssum).
Efter en meget kort frist har Dansk Sejlunion her til aften (21/11/12)
indsendt høringssvar som kan ses på DS hjemmeside. Høringssvaret
indeholder flere spørgsmål til Skatteministeren samt ønske om redegørelse
for hvad den nuværende afgift benyttes til.
Herudover er en tæt dialog sat i gang med flere interesseorganisationer og
båd branchen, samt medierne for at skabe mest mulig opmærksomhed.
DS er ligeledes i færd med at kontakte flere relevante politikere for at følge
sagen helt til dørs.
Lad os håbe vi kommer ind i det nye år, hvor vi går
mod lysere tider, med skindet på næsen!
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KONTAKNONCE

KONTAKTANNONCE
Haves:
 50-60 sejlere med partnere som sætter pris på dejlig
spændende mad
 en standerhejsningsfest, et
standernedtagningsarrangement og en fællestur til
Nysted for alle vikinger
 muligheder for at slå sig løs indenfor det kulinariske i
stort køkken med komfurer og diverse køkkenudstyr
 frivillige hjælpere til borddækning, anretning,
madlavning og andre forefaldende opgave
Ønskes:
 2-3 friske m/k’er til et festligt udvalg
 lyst til at deltage i festlige arrangementer
 ellers ingen særlige krav til kompetencer
Henvendelse til bestyrelsen helst i god tid inden
generalforsamlingen.

Uddrag af regler for Sejlforeningen Vikingen:
Sommerperioden regnes fra den 1. april til 1. november.
I den periode er der strøm og vand på broerne.
I vinterperioden er der kun strøm via Vikingens elmålere.
Målerlejen er 150 kr. og 2,50 kr. pr. kWh.
Ved større strømforbrug i sommerperioden skal der ske
registrering og betaling via måler.
Der er ikke vand på broerne i vinterperioden!
Både der ligger ved broerne om vinteren skal betale 1/3 af
sommerprisen.
Sommer og vinter anvises alle bådepladser af broformand
Heinz Browa.
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Aktivitetskalender
for vintersæsonen 2012/13
Lørdag d. 27. oktober kl. 13: Standernedtagning
Vikingen er vært ved en let frokost og socialt samvær.
Vin og øl kan købes til tirsdagspriser.

Tirsdag d. 20. november kl. 19: Klubaften i klubhuset.
Kom med dine billeder fra sommeren på et USB stik
og fortæl.
Vikingen giver ost/pølse og en øl eller et glas rødvin.

Tirsdag d. 19. februar:
Bådfondens generalforsamling kl. 18.30. Alle medl. kan deltage.
Vikingens ordinære generalforsamling kl. 19.
Fredag d. 15. marts kl. 18: VM i bowling, med efterfølgende
middag. Husk tilmelding! Se hjemmesiden.
Tirsdag d. 16. april fra kl. 16: Rengøring af klubhus mm, så
det er i orden til standerhejsningen. Det tager et par timer.

Lørdag d. 20. April kl. 13: Standerhejsning – kl. 18 er der
festmiddag i klubhuset. Husk tilmelding i god tid.
Vikingens Ungdomsafdeling, holder møder i vinterperioden om
mandagen fra kl. 16,30 til 18, i lokalet i G.P.

Hold dig orienteret på hjemmesiden om tilmelding, pris og evt.
ændringer af stedet for afholdelse mm.
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Sejlforeningen Vikingens bestyrelse
Formand: Heinz Browa,

23 60 13 44, Heinz.Browa@gmail.com

Næstform.: Nikolaj Kirk Andersen 40 88 07 37, nikolaj.andersen81@hotmail.com
Kasserer:

Martin Sønderskov,

21 47 34 79, martin@sonderskov.net

Sekretær: Ole Simonsen,

23 30 93 43, osscout@gmail.com

Best.medl.: Klaus Møller,

41 87 69 32, kl54858611@yahoo.dk

Best.medl.: Michael Hammer Hansen, 26 27 04 28, junior0015@hotmail.com
Best.medl.: Ulla Klimt,

72 48 27 46, ukl@ucsj.dk

Vikingens adresse: SF Vikingen, Sophieholmen 19, 4800 Nykøbing F.
Postboks 268, Nykøbing F

Ungdomsafdelingen: Lars Solberg Wollesen, 54 95 64 74, lsw@danpilot.dk
Sejlerskolen:

Jimmy Madsen, 28 37 78 26, jimmymadsen@get2net.dk

Kapsejladsudv.: Niels Thal Jensen, 21 24 91 22, thal@post12.tele.dk
Finn Poulsen, 4028 7387, Hans Jørgen Kristiansen 6163 2902
Tirsdagspiger: Måltagning og resultater mm, Ulla Klimt, Dorte Simonsen,
Lisa Hendriksen og Flemming Hansen.
Klubmåler:

Nikolaj Kirk Andersen og Heinz Browa.

Broerne:

Broplan, Heinz Browa, 23 60 13 44, Heinz.Browa@gmail.com
Vedligehold, Nikolaj Kirk Andersen, 4088 0737

Klubhuset:

Klaus Møller, 41 87 69 32, kl54858611@yahoo.dk

Festudvalg:

Kontaktper., Birgitte Bøgh, 30 32 02 84, birgitte@boeg.mail.dk
Anne-Marie Madsen, Lisa Hendriksen

Hjemmesiden: www.sf-vikingen.dk
Hostmaster:
Ole Hovmand, 40 46 15 01, ole@filuka.com
”Vikingen” O.S./11/2012
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