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Ordinær generalforsamling
Tirsdag den 22. februar 2011 kl. 19.00,
Bådfonden kl. 18.30 i klubhuset.
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Sejlforeningen Vikingen
Ordinær

GENERALFORSAMLING
Tirsdag den 22. februar 2011 kl. 19 i klubhuset.
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år,
herunder beretning fra stående udvalg.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af formand i ulige år.
Claus Kildegaard modtager ikke genvalg!
7. Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år og 3-4 i lige år.
På valg er: Ole Simonsen (modtager genvalg), og som nyt
bestyrelsesmedl. foreslås Nikolaj Kirk Andersen.
Valgene er for 2 år.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
På valg er: Mogens Lilleør og Nikolaj Kirk Andersen.
Valget er for 1 år.
9. Valg af 2 kritiske revisorer.
På valg er: Anders Hendriksen og Kim Pedersen.
Valget er for 1 år.
10. Valg af 1 kritisk revisorsuppleant.
På valg er: Remi Skovgaard Hansen. Valget er for 1 år.
11. Eventuelt.
Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal
være bestyrelsen i hænde senest 10. januar.
Bestyrelsen fremsætter forslag til ændring af Vikingens vedtægt på
generalforsamlingen. Forslaget kan læses på side 6 her i bladet.
Under generalforsamlingen vil der være kaffe/te, øl og vand.
Bestyrelsen
Bestyrelsen
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Generalforsamling i
Sejlforeningen Vikingens Bådfond
Tirsdag den 22. februar 2011 kl. 18.30 i klubhuset
Dagsorden:

1.
2.
3.
4.
5.

På bestyrelsens vegne,

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning.
Regnskabet fremlægges.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Eventuelt.
Jimmy Madsen, formand.

Er du medlem af sejlforeningen Vikingen er du også med i
Bådfonden. Har det din interesse så mød op!

Sejlforeningen Vikingens årsberetning for 2010
Sommeren 2010 var dejlig varm med overskud af sol - dog i august
måned med overskud af regn. Desværre var der ikke megen vind, men
alligevel var det en dejlig sejler sommer.
Som sædvanlig begyndte sæsonen med bowling i marts, og mange
mødte op. Standerhejsningen sidste lørdag i april blev afviklet med god
stemning og god mad. Alt i alt en god start på sæsonen.
Nystedturen var med deltagelse af mange både. Godt vejr, godt
arrangement.
Til standernedtagningen, hvor vi spiste frokost og tog standeren ned
kl. 13, var mange mødt op, og
det blev en perfekt afslutning
på sæsonen.
Tirsdagssejladserne gik godt.
Madordningen fungerede godt.
Desværre oplevede vi et uheld,
hvor to både stødte sammen, og
der blev alvorlige skader. Det
er et snævert farvand, som vi
sejler på, og vi skal være os det
bevidst hele tiden.
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Vi kunne godt ønske os flere både til vores Pinsestævne. Det er et stort
arbejde at arrangere stævnet, når det ikke er hjemhavnen stævnet
foregår i. Årsagen til nedgangen kan være at det er blevet populært for
naboklubberne at arrangere Pinsetur, eller at bådene er blevet for store
og kræver mere mandskab. Vi ved det ikke.
Sundsejladsen gik godt om lørdagen, hvor der var mand- konesejlads.
Til grillen om aftenen var der mødt mange op, men søndagens sejlads
var ved at glippe, fordi der var få tilmeldte. Det blæste en pelikan begge
dage.
Festudvalget og kapsejladsudvalget har stået for alle disse
arrangementer, og da det næsten består af de samme mennesker, skal vi
takke Finn, Jeanette og Ulla mange gange for årets arrangementer, som
har været perfekte hver gang.
Vores juniorafdeling har skiftet leder. I stedet for Michael Højlund
Larsen er Thomas Henckel og Lars Wollesen trådt til. De har begge
været på kursus i Dansk Sejlunion, og vi har haft et møde med Dansk
Sejlunions udviklingskonsulent Jens Peter Illum, hvor vi lagde en plan
for ungdomsarbejdet i år og fremefter. Det glæder mig som gammel
juniorleder, og jeg håber at arbejdet med juniorerne fortsat kører godt,
især efter at vi nu har fået nyt ungdomshus og moderniseret vores jolle
park.
Sejlerskolen kører endnu et år stabilt under Jimmy ledelse. Tak til ham.
Jeg glæder mig hver gang jeg ser folkebåden på sundet.
Tak til Ole Hovmand for en moderne hjemmeside. Vi må nok forudse
at hjemmesiden bliver den eneste måde at kommunikere med
medlemmerne fremover , når
vi skal bruge over 8 kr. for at
sende et brev. Så brug
hjemmesiden.
Efterårsmødet handlede om
sejleroplevelser i Tyskland.
Først en dejlig film fra Niels
og Susannes tur til Rygen, og
derefter Flemming og Bentes
kanalsejlads til Berlin. Tak
til besætningerne på Rimfaxe
og Ariadne for en spændende
sejleraften.
2010 blev året hvor vi fik lavet Kildegaards plads. Tak til alle jer der
hjalp, herunder tak til Flemming der tegnede og indkøbte. Jeg er sikker
på, at vores gæstesejlere vil nyde den lille oase den er, når vi ikke kan
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tilbyde grillpladser på land. I skrivende stund har vi fået en grill og
parasoller, så nu mangler vi blot sol og sommer.
Arbejdet i Ambaet er forløbet gnidningsløst. Vi venter stadig på at få
uddybet en smule, og som det ligger nu kan det godt ske her i foråret.
Det er stadig træls at se byggerodet i området ved Kanalhavnen. Det er
nu 7 år siden det hele begyndte, og det er ikke til at se hvornår det
slutter. Toiletterne i den nye
bygning er lovet færdige til 1. maj, og det vil vi se frem til. Men
området er som helhed trist, ”ghost kanalen” kalder folk nu området.
Arbejdet i bestyrelsen har været godt, og jeg takker for de fire år vi har
arbejdet sammen.
Jeg går af som
formand af personlige
grunde, og jeg kan se
tilbage på 26 år
dejlige
år
i
bestyrelsen. Vi i
bestyrelsen har ikke
kunnet finde en ny
kandidat
til
formandsposten på
nuværende tidspunkt.
Jeg håber vi finder en
ny
formand
på
general-forsamlingen.
Claus Kildegaard
Formand

Vikingens medlemskartotek!
For at kunne udsende korrekte opkrævninger er det vigtigt, at
medlemskartoteket er ajour.
Hvis I har ændringer til medlemskabet, f.eks. aktiv/passiv, ny
adresse, nedlagt fastnettelefonen, ændret mail adressen,
bådepladsen skal ikke bruges i år osv., bedes I hurtigst muligt
sende mig oplysningerne på: martin@sonderskov.net.
Martin Sønderskov, kasserer.
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os/9. januar 2011

Til Sejlforeningen Vikingens generalforsamling den 22./2.-2011.
Bestyrelsen fremsætter følgende forslag til dagsordenens punkt 5.
Vedtægtens § 8, punkt 6, som har følgende ordlyd: Valg af formand i ulige år.
Ændres til: Valg af formand i ulige år og kasserer i lige år.
Vedtægtens § 8, punkt 7, som har følgende ordlyd: Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år og 3-4 i lige år.
Ændres til: Valg af 2-3 bestyrelses-medlemmer i ulige år og 2-3 i lige år.
Vedtægtens § 8, punkt 8, som har følgende ordlyd: Valg af 1-2 suppleanter til
bestyrelsen.
Ændres til: Valg af suppleant til bestyrelsen.
Vedtægtens § 11, 3. afsnit, som har følgende ordlyd: Bestyrelsen består af en
formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær samt yderligere 3-4
bestyrelsesmedlemmer og medlemmerne vælges for 2 år ad gangen på den
ordinære generalforsamling.
Ændres til:
Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer og en
sekretær samt yderligere 2-4 bestyrelsesmedlemmer og vælges for 2 år ad
gangen på den ordinære generalforsamling.
Vedtægtens § 11, 4. afsnit, som har følgende ordlyd: Formand vælges ved en
særlig afstemning. Genvalg kan finde sted.
Ændres til: Formand vælges i ulige år og kassereren i lige år. Genvalg kan
finde sted.
Vedtægtens § 12, 1. afsnit, som har følgende ordlyd: Bestyrelsen konstituerer
sig snarest, dog senest 14 dage efter generalforsamlingen, på et
bestyrelsesmøde med næstformand, kasserer og sekretær.
Ændres til: Bestyrelsen konstituerer sig snarest, dog senest 14 dage efter
general-forsamlingen, på et bestyrelsesmøde med næstformand, sekretær,
repræsentanter til A.M.B.A. og udvalg.
Vedtægtens § 7, 3. afsnit, som har følgende ordlyd: Dagsorden for
generalforsamlingen, Vikingens regnskab og indkomne forslag tilstilles
Vikingens medlemmer senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.
Ændres til: Dagsorden for generalforsamlingen og indkomne forslag er
tilgængelig på hjemmesiden og i klubhuset, for medlemmerne senest 14
dage før general-forsamlingen afholdes. Vikingens regnskab er tilgængelig
i klubhuset 14 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsen
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Aktivitetskalender 2011
Generalforsamling tirsdag d. 22. febr. kl. 19, Bådfonden kl. 18.30.
Bowlingaften fredag d. 11. marts kl. 18. I Bowlingcenteret Nykøbing
F. og spisning i klubhuset kl. 19.30. Tilmelding nødvendig.
Prisen er 100 kr. for hele aftenen inklusiv bowling og sko (også hvis du
ikke bowler) Drikkevarer er på egen regning.
Liv redende Første Hjælp tirsdag d. 15. marts kl. 19.
Rengøring i klubhuset mm. tirsdag d. 26. april kl. 16.
Standerhejsning lørdag d. 30. april kl. 13. Aftenfest kl. 18. Prisen for
festen er 175 kr. og tilmelding er nødvendig. Drikkevarer, egen regning.
Første forårskapsejlads tirsdag d. 3. maj.
Pinsekapsejlads Femø rundt søndag den 12. juni. Tilmelding!
Der bliver tændt op i grillen lørdag og søndag aften til fælles spisning
og socialt samvær.
Sidste forårskapsejlads tirsdag d. 14. juni.
Første efterårskapsejlads tirsdag d. 16. august.
Nysted tur weekenden d. 20. og 21. august. Deltagende både får
måske en ”Nystedpose”, men det kræver tilmelding.
Lørdag eftermiddag er der fælles aktivitet og om aftenen fælles grill.
Der opkræves fælles havnepenge, fredag til lørdag og lørdag til søndag.
Sundsejlads weekenden d. 17. og 18. september. Der er grill lørdag
aften for alle Vikingens medlemmer.
Sidste efterårskapsejlads tirsdag d. 27. september.
Standernedtagning lørdag d. 29. oktober kl. 13. Der er et lille
traktement og socialt samvær når standeren er taget ned.
Vedr. tilmeldinger: Det ikke altid muligt på hjemmesiden, du kan gøre det
på telefon til formanden eller på mail, så er du sikker på din tilmelding er
registreret.
Meld dig til arrangementerne i god tid og i de fleste tilfælde senest en uge
før!
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Vikingens bestyrelse
Formand:

Claus Kildegaard, Pandebjergvej 135, 4800 Nykøbing F.
40205704 mail: claus.kildegaard@gmail.com

Næstform.: Heinz Browa, Stengade 14, 4800 Nykøbing F.
23601344 mail: Heinz.Browa@gmail.com
Kasserer:

Martin Sønderskov, Strandvej 45, 4800 Nykøbing F.
21473479 mail: martin@sonderskov.net

Sekretær:

Ole Simonsen, Bogfinkevej 37, 4800 Nykøbing F.
23309343 mail: osscout@gmail.com

Best.medl.: Klaus Møller, Neckelmannsgade 26, 4800 Nykøbing F.
54858611 mobil 41876932 mail: kl54858611@yahoo.dk
Best.medl.: Michael Hammer Hansen, Skerne Skovvej 4, 4840 Nr.Alslev
26270428 mail: junior0015@hotmail.com
Best.suppl.: Mogens Lilleør, Stubbekøbingvej 88, 4800 Nykøbing F.
22476549 mail: mlmlilleor@gmail.com
Best.suppl.: Nikolaj Kirk Andersen, Vestre Landevej 356, 4952 Stokkemarke
40880737 mail: nikolaj.andersen81@hotmail.com
Juniorafdelingen: Thomas Henckel,
40141133 mail: th@aa-m.dk
Lars Solberg Wollesen 54956474 mail: lsw@danpilot.dk
Sejlerskolen:
Jimmy Madsen,
Broerne:
Heinz Browa,
Klubhuset:
Klaus Møller,
Kapsejladsudvalg: Claus Kildegaard.
Klubmåler:
Vakant
Festudvalg:
Claus Kildegaard.
Hjemmesiden:

5485 9607
2360 1344
5485 8611
4020 5704
4020 5704

www.sejlforeningen-vikingen .dk

Vikingens adresse: SF Vikingen, Sophieholmen 19, 4800 Nykøbing F.
Postboks 268, Nykøbing F.
OS/2011

