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Tirsdag den 1. oktober 2013, kl. 19, i klubhuset, 4800 Nykøbing Falster.
Formand.
Kasserer.
Næstformand.
Sekretær.
Bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsesmedlem.
Ungdomsafdelingen.

Broplan.
Sydstævnekredsen.
Broernes vedligehold mv.
Blad.
Klubhuset.

A.M,B.A. bestyrelsesmedl.
A.M.B.A. bestyrelsesmedl.
A.M.B.A. repr.skab.
A.M.B.A. repr.skab.
A.M.B.A. repr.skab.

Mødt
X
X
X
X
X

Afbud

X
Medlemssystemet.
(Udenfor bestyrelsen).

X
X

Dagsorden:

Beslutninger, orientering og debat:

1. Referat.

Referatet fra bestyrelsesmødet den 28. august 2013 blev godkendt.

2. Aktuelle sager.

A.M.B.A: Oprensning af Kanal Havnen, som ikke er tilfredsstillende, blev endnu engang
drøftet, vi vil også få problemer i i vores havnebassiner, der på en eller anden måde skal
løses.
Bestyrelsen drøftede status for vores faste både - og gæstepladser, herunder at friholde
pladsen på landbroen, hvor Sea Hawk 45 lå, som gæsteplads, kan også bruges kortvarigt til af
– og pålæsning mv.
Ungdomsafdelingen: Lars orienterede om bl.a., gave fra Dansk Sejlunion (sponsoreret af
TORM) pga. medlemsfremgang, bestående af 5 våddragter og 5 sejlerveste.
6 sejlere deltog i Harboe Cup i 2 dage og opnåede gode placeringer, bedst var Mads S.
Mikkelsen, der blev kredsmester i opti. Vi havde 6 voksne med på stævnet.
Vinterens program er bl.a. fremstilling af signalflag, knob og stik, kapsejladsregler, julehygge
og svømmehal.
Til foråret satses på deltagelse i et stævne evt. i Kerteminde.
Den 21. oktober får vi besøg af en konsulent fra DS vedr. udvikling i klubben.
Lars opfordrede bestyrelsen til deltagelse i DS klubseminar, der er noget at hente til
udvikling af hele foreningen.
Der uddeles diplomer til ungdomssejlerne ved standernedtagningen.
Bestyrelsen syntes det er godt gået med den gode udvikling i ungdomsafdelingen.

3.
Generalforsamling
2014.

Bestyrelsen drøftede datoen for generalforsamlingen pga. af formandens arbejdssituation,
som indebærer længere tids fravær og skiftende perioder og var enige om at kunne flytte
datoen, hvis det var aktuelt, da det er smart at formanden kan deltage.
Efter bestyrelsesmødet er problemet opstået, da arbejdsperioden er blevet flyttet, således at
formanden ikke kan deltage den 18. februar – så generalforsamlingen flyttes til den 25.
februar 2014.
Generalforsamlingen indkaldes herefter til tirsdag den 25. februar 2014 i bladet
”Vikingen”, på hjemmesiden og i klubhuset. Heinz bestiller lokalet i GP.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal ifølge vedtægten være
bestyrelse i hænde senest den 10. januar 2014. (Det kan der ikke ændres på).
Pt. har bestyrelsen ingen forslag til behandling på generalforsamlingen.
På Valg er: Kasserer Martin Sønderskov, bestyrelsesmedlemmerne Klaus Møller, Michael
Hammer Hansen og Ulla Klimt.

4.
Standernedtagning
og medlemsmøde.

Arrangementet efter Standernedtagningen er i gode hænder, hos Niels Thal Jensen og
Company – se hjemmesiden!
Standernedtagningen den 2. november ledes af næstformanden i formandens fravær!
Medlemsmødet den 19. november falder uheldigvis sammen med valgaftenen, men vil
komme for tæt på standernedtagningen og julemåneden hvis vi flytter mødet – så vi
fastholder datoen og ser hvad der sker.
Juniorafdelingen kommer med et indlæg og billeder fra bl.a. Harboe Cup, der er evt. også
noget fra Nordsøen og flere indlæg søges.
På mødet trakteres med lidt ost, pølse og drikkelse. Ulla, Nikolaj, Dorte og Ole hjælper
arrangementet igennem. Ulla skaffer en projektor, Ole køber ind.

5. Udsendelse af
bladet ”Vikingen”.

Medlemsbladet ”Vikingen” udsendes ultimo oktober, indeholdende bl.a. indkaldelse til
generalforsamlingen i Vikingen og Bådfonden, tilbageblik på sommerens ture og
arrangementer, vintertakster, evt. arrangement udvalg, mm.
Lars laver et indlæg fra Ungdomsafdelingen, Heinz skriver en leder, Ole skriver lidt af hvert.
Aktuelle adresselabels fremstilles af kassererfunktionen, Ulla og Martin.

6. Næste møde.

Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til lørdag den 18. januar 2014 i GP kl. 18. Efter mødet
er der bestyrelsesmiddag med ledsager.
Mandag den 20. januar er reserveret til et ekstraordinært bestyrelsesmøde, til den sidste
afpudsning af generalforsamlingen og evt. behandling af indkomne forslag.

7. Eventuelt.

Sydstævnekredsen plejer at holde møde hos Vikingen i efteråret, på mødet serveres
flæskesteg med det hele, det var Claus som stod for det. Mødet er mandag den 4. november
og de skal ikke snydes for flæskesteg (kredsen betaler udgiften). Heinz, Ulla, Dorte og Ole
m.fl. deltager og hjælper. Martin kontakter kredsen mht. tilmelding mv.
Bowlingbanerne og plads til spisning, bestilles af Heinz til den 14. marts 2014.
Videoovervågning af vores broer kan blive aktuelt, bestyrelsen tror det også kan få en
præventiv virkning mv., der arbejdes videre med sagen.
Trøjer mv. med Vikingens logo, kunne være med til at øge opfattelsen af klubfællesskabet,
mv. Bestyrelsen vil undersøge sagen.
Referent, Ole Simonsen

