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Onsdag den 6. marts 2013, kl. 19, i GP, 4800 Nykøbing Falster.
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Beslutninger, orientering og debat:

1. Referat og
opfølgning.

Referatet fra bestyrelsesmødet den 30. januar 2013 og det konstituerende bestyrelsesmøde
den 19. februar 2013 blev godkendt.
Referatet fra den ordinære generalforsamling den 19. februar 2013 er godkendt af
generalforsamlingens dirigent Flemming Hansen. Bestyrelsen tog referatet til efterretning.
Referatet er lagt på hjemmesiden.
Fra generalforsamlingen i 2012, udestår spørgsmålet om evt. oprettelse af en
jubilæumsfond i forb.m. Vikingens 150 års jubilæum i 2019.
Bestyrelsen besluttede, at der pt. er penge nok i kassen og vil tage sagen op i 2016, for her at
få en ide om hvordan jubilæet skal holdes og få et overblik vedr. hvilke økonomisk ramme
der skal hensættes til formålet.

2. Aktuelle sager.

A.M.B.A: Vedr. det evt. lån til Amba’et som bestyrelsen fik godkendelse til på
generalforsamlingen, bliver afklaret på repræsentantskabsmødet den 7 marts. Der arbejdes
alternativt med en kassekredit på ca. 300.000 kr.
Samtidig med at Skvulpe skottet skal repareres på vores bro, besluttede bestyrelsen at få lavet
skvulpe skot under klubhuset, på egen regning, så der er lukket af ud mod sundet. Heinz
aftaler dette med entreprenøren.

3. Fremtidige sager
og arbejder.

2 nye EL standere opsættes på den nyrenoverede flydebro, således at den ene går på
Vikingens måler og den anden på Motorbådsklubbens.
Ungdomslokalet i GP har fået nye skabe og køkkenplads, der mangler nu lidt oprydning
mm.
Vinduer og yderbeklædning til klubhusets nord side bestilles hjem når arbejdet skal udføres
(i god tid). Reparation evt. fornyelse af læskærm på nord terrassen besluttes på næste
bestyrelsesmøde.
Det undersøges, om det er en fordel med en varmepumpe installeret i klubhuset.
Rengøringen af klubhuset i 2012 var i orden, og billigere end året før, derfor besluttede
bestyrelsen at forny kontrakten for 2013. Heinz, indgår den fornødne aftale.
Rengøring af klubhus mm., den 16. april kl. 16 til ca. 18, er med Klaus Møller som
tovholder. Ole hiver den sædvanlige arbejdsplan ud af computeren til ophængning og
hjemmesiden.

4. Blad, kontingent,
opkrævning mm.

Der udsendes et blad ultimo april, bl.a. indeholdende takster vedr. kontingent, pælepladser,
og kollektiv ansvarsforsikring, vedligehold af medlemssystemet, aktivitetskalender 2013.
Med bladet ud er opkrævninger og den nye broplan. Heinz, Martin, Ulla og Ole ser på
det.

5.
Gæsteopkrævning.

Bestyrelsen besluttede, at lave en kalenderplan for pasning af havnen i sæsonen 2013.
Det ser ikke ud til at Heinz, som har taget det store slæb med pasning af havnen, kan være
der ligeså meget i år, derfor kan det blive aktuelt, at også medlemmer udenfor bestyrelsen
passer havnen. Der opsættes evt. et nøgleskab med kode, til nøglen, således at
”havnemesteren” kan komme ind de relevante steder.
Inden sæsonstart opsættes de nye fri/optaget skilte. Ole er tovholder på arbejdet.

6. Næste møde.

Næste ordinære bestyrelsesmøde blev aftalt til onsdag den 15. maj 2013 i klubhuset.

7. Eventuelt.

Bestyrelsen drøftede scenariet, vedr. ophold og trafik i vores havn og på broerne, efter
etableringen af terrorhegnet i industrihavnen.
Der er allerede på nuværende tidspunkt, hvor de fleste både ikke er kommet i vandet,
registreret en livligere trafik og en del uro.
Selvfølgelig skal der være plads til dem der går en tur og nyder området, som der altid har
været, men vi må være opmærksomme på hvad der sker nu mht. fiskeri, affald fra drikkeri,
hærværk, tyveri mv.
I yderste konsekvens kan det blive nødvendig at opsætte en ”Tyskerport” for enden af
landboen der automatlukke ud på aftenen.
Vikingens generalforsamling, har sendt en blomsterhilsen til Kirsten Hasfeldt grundet svær
sygdom.
Bowlingsaftenen den 15. marts kl. 18 i Super Bowl Nykøbing F. med efterfølgende
spisning skulle være på plads. Heinz følger op på de sidste aftaler.
Tirsdag den 9. april Kl. 19, er der igen sang og hyggeaften i Vikingen.
Referent, Ole Simonsen

