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Referat fra:
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Bestyrelsesmøde .

/ møde nr. 2

Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 19 i klubhuset, 4800 Nykøbing Falster

Indkaldelse sendt til:
Heinz Browa.
Formand.
Broplan.
Nikolaj Kirk Andersen.
Næstformand.
Broerne vedligehold mv.
Martin Sønderskov.
Kasserer.
Ole Simonsen.
Sekretær.
Klaus Møller.
Bestyrelsesmedlem.
Klubhuset.
Michael Hammer Hansen. Bestyrelsesmedlem.
Thomas Henckel, Lars Solberg Wollesen. Juniorafdelingen (udenfor bestyrelsen).
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A.M.B.A. repr.skab.
A.M.B.A. bestyrelsesmedl.
A.M.B.A. repr.skab.
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Mødt
X
X
X
X

Afbud

X
X
X

Dagsorden:

Beslutninger, orientering og debat:

1. Godkendelse af
referat.

Referatet fra generalforsamlingen og konstituerende bestyrelsesmøde, den 12. februar
2011, blev godkendt.

2. Orientering fra
Formanden.

A.M.B.A. repræsentantskabsmødet d. 15. marts 2011, foretog valg til bestyrelsen
Vikingens medlemmer i A.M.B.A. et bestyrelse er Heinz Browa og Martin Sønderskov.
Repræsentantskabet gennemgik regnskab og budget, som blev godkendt.
Der blev på mødet drøftet: Indkøb af sprøjtevæske til broerne, ramning af nye pæle,
uddybning i juni måned og et forsøg der skulle holde isfrit omkring pælene, ved at sætte et
plastrør omkring træpælene, så isen glider af, og sunket båd ved GP ? A.M.B.A. eller klub.
Der er ikke kommet svar fra kommunen vedrørende ordningen med betaling for rengøring
mm af det nye toilet og bad.
Der arrangeres fælles tur i A.M.B.A.et den 14. maj. A.M.B.A. bestyrelsesmøde 23./3.-11.
Fliser og bolværk ved GP er ikke sikkerhedsmæssigt forsvarlig og Vikingens bestyrelse
mener der skal lægges pres på kommunen fra A.M.B.A.et for at få det lavet hurtigst muligt!

3. Aktuelle sager.

Elforbruget er steget betydeligt, bestyrelsen vedtog at observere forbruget evt. via bimålere
for at afdække forbruget på broer og klubhus. Eventuel lukning for udlån af klubhuset i
december, januar og februar og at der også betales særskilt for El ved udlån.
Evt. håndtørrer opsættes for at slippe for de overfyldte papirspande på toiletterne, hvor der
også lægges alt muligt andet affald. Michael, undersøger markedet.
Ny bærbar PC, indkøbes til kapsejladsresultater mv.
Tirsdagspriserne på drikkelse fastsatte bestyrelsen til, øl 7 kr. vin pr. alm. glas 10 kr.
Ved fester kan indkøbes vin på flasker mv., som prissættes af festudvalget (evt. med en
lille overpris).
De nye vinduer er nu kommet lidt nærmere det sted de skal isættes, de står nu i klubhuset, så
efter standerhejsningen skal de isættes.
Flagmasten, har været nede og blevet vasket af, den nedtages igen om søndagen efter
standernedtagningen for at blive behandlet færdig.
2 store parasoller indkøbes til terrassen. Bestyrelsen har besigtiget den nye grill, og er enige
om at den kan bruges nede ved ungdomsafdelingen, da det vil give noget besvær ude på
terrassen pga. evt. brandfare (må ikke placeres i læ op af huset), rengøring, tømning og et
tungt låg der i værste fald kan klemme fingrene og optager den ene side ved grillning.
Bestyrelsen opsætter forsøgsvis en gasgrill, som kan opsættes og fastgøres en ½ meter fra
huset under halvtaget (grillen er indkøbt).
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Der er aftalt et brandsyn med Guldborgsund redningsberedskab d. 29./3. Kl. 10.
Til brandsynet mødte Ole S. og resultatet er følgende:
I ungdomsafdelingen opsættes en 6 kg. pulverslukker tæt på indgangen, en brandspand ved
arbejdsbordet til klude mv., der skaffes frie flugtveje til udgangen evt. med mærkning på
gulvet, benzin og lignende opbevares i det ventilerede rum på en metalhylde/reol.
I klubhuset opsættes en 6 kg. Pulverslukker, helst ved udgangen (under klokken), ved
køkkenet opsættes et brandtæppe (over viskestykke knagerne), og et selvlysende flugtvejsskilt
placeres over udgangen (hoveddøren), terrassedøren må ikke kunne låses med nøgle indefra.
Udvendig på klubhuset placeres en 6 kg. Pulverslukker i skab under halvtaget. Evt. placering
af gas grill på terrassen skal være mindst en halv meter fra klubhusvæggen evt. med en ildfast
plade på gulvet.
Pulverslukkerne skal efterses mindst en gang årligt.
Evt. placering af en kulgrill på terrassen skal være i det fjerneste hjørne og med en ildfast
plade på gulvet (ca. en meter rundt om grillen), en sådan løsning er ikke optimal da pladen
måske vil være glat og grillen komme for tæt ud mod bådene når det blæser lidt under brug
og optænding (gnister og aske).

4. Udsendelse af
blad.

Bladet udsendes inden 1. april, da portoen stiger voldsomt. Bestyrelsen drøftede indholdet,
herunder aktivitetskalenderen, som har fået en tilføjelse da Claus Kildegaard holder
kapsejladskursus mandag d. 2. maj kl. 19 i klubhuset (dagen før første forårs kapsejlads).
Med bladet ud er opkrævningerne for medlemskab, pælepladser og Codan ordningen.
Taksterne fremgår af bladet. Med i blader er også de af bestyrelsen, reviderede regler, pligter
og rettigheder for vikingen.

5. Næste møde.

Bestyrelsesmøde (der bliver et kort opfølgningsmøde), blev aftalt til den 26. april 2011,
efter rengøringen af hus og omgivelser.
Referent Ole Simonsen
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