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Beslutninger, orientering og debat:

1. Referat.

Referatet fra bestyrelsesmøde, den 13. juni 2012, blev godkendt.

2. Aktuelle sager
fra/til bestyrelsen.

Flydebroen i nordbassinet, er ved at være færdig, der mangler nu kun vand og El.
OK Benzin stander i kanalhavnen, er endnu ikke afklaret og hvis det bliver til noget skal
der uddybes i det inderste bassin, hvilket kommunens repræsentant, ved et Baltic Sailing
møde, ”mente ikke var noget problem”, om udtalelsen holder vand vil vise sig når det bliver
aktuelt.
Røde/grønne skilte, på broerne trænger til udskiftning, Remi Skovgaard har lavet en
prototype, som også findes i færdig udgave, Ole S. skaffer en model og vi tager en snak med
A.m.b.a.et om indkøb.
Skvulpe skot, på nord og sydbroen skal repareres, Heinz undersøger indkøb af materialer
mv.
Medlemssystemet er blevet opdateret og vi skal nu have opdateret broplanen med de
aktuelle telefon nr. og registrere hvem der ligger eller skal ligge i kanalhavnen. Alle
bådepladser skal aftales med Heinz også pladserne i kanalhavnen, hvor der kan ligges i op til
to dage, hvis f.eks. ens egen plads er optaget eller et kortvarigt ophold i forbindelse med
reparation, af - og pålæsning mv., et par medlemmer kan vente en kammeratlig samtale i den
anledning.

3.
Ungdomsafdelingen.

Vi har til mødet modtaget en mail fra Lars Wollesen.
Ledere og ungdom: Der er en ny forældre og leder, Morten Henriksen, der har Frederik med
på 10 år og som selv sejler og har været ungdomsleder i Gedser i nogle år, men de måtte
lukke ned. Det er glædeligt med nye kræfter og det tegner godt for fremtiden. Det sikre at der
kan trænes hver gang og aflysninger pga. voksne kan undgås. Der trækkes yderligere på en
forælder, Ulrik Zobel, ad hoc.
Træningsaftener: I går var der 6 optier og to feva på vandet, samt en fyldt RIB med
udskiftere. To piger på 12 år var på prøve og de var begejstrede, så måske to nye medl.
Jolle broen: Vi har ønske om at få lodret træ gitter rundt om, i stil med det der er i
kanalhavnen ved åbningskontakten til broen. Ved normal vandstand og lav vandstand
kommer jollerne ind under broen og hænger fast. Vi har allerede en Laser der har haft 2 bolte
gennem dækket, det udgør en risiko for at komme slemt til skade med fødder og fingre.
Heinz tager en snak med ungdomsafdelingen om vi kan lave det selv hvis Vikingen indkøber
materialerne i forbindelse med reparation af skottet på nord og syd broerne.
Der er gået rotter i asfalten og der er store huller ved slæbestedet – Lars kontakter
kommunen og prøver at få det udbedret ellers hører vi om det.

4. Havnen i
sommerperioden.

Gæstesejlere, har der været lidt færre af end i sidste sæson.
Bestyrelsen drøftede en evt. prisstigning på gæstepladserne med 10 til 20 kr., som forelægges
i A.M.B.A.et. Vi ønsker også at A.M.B.A. et får os optaget i ”Sejlerens”, som omtaler
Danske, nordtyske og nogle Svenske havne. Ved sæsonstart drøftes opkrævning, pasning af
klubhus, skiltning, mv.
En del gæstesejlere efterspørger en oversigt over indkøbsmuligheder, busplaner til
middelaldercenteret mv. Oversigtskort mv. ophænges inden sæsonstart.
Generelt set er gæstesejlerne meget tilfredse med havnen og specielt de nye toilet - og
badeforhold.

5. Vedligeholdelse af
broer og hus mm.

Flydebroen i nordbassinet, mangler vand, (efter bestyrelsesmødet er det lavet), El standere
opsættes efter aftale med Motorbådsklubben, således at to går på deres måler og to på
Vikingens måler.
Klubhuset ser ikke for godt ud hen over sommeren m.h.t. edderkoppespind og snavsede
vinduer og lign. Vi vil prøve at sprøjte for edderkopper og pudse vinduerne hen over
sommeren. Terrassen mod nord trænger til en renovering og lidt maling mv.
Tirsdagsmadholdet har ikke de sidste par gange fået aftalt hvem der tømmer
opvaskemaskinerne, som skal tømmes i løbet af onsdagen. Nogle har selvfølgelig et arbejde
at passe, men det skulle være muligt at få en aftale, med en eller anden, inden vi går hjem
tirsdag aften, om hvem der tømmer maskinerne onsdag.
Opkrævning for mad og drikkelse inden indtagelsen om tirsdagen har haft en gavnlig effekt.

6. Vinter program.

Bestyrelsen vedtog at udsende et blad ultimo oktober med vinterens program.
Tirsdag d. 20. november: Klubaften i klubhuset kl. 19.
Tirsdag d. 19. februar: Bådfondens generalforsamling kl. 18,30.
Vikingens ordinære generalforsamling kl. 19.
Fredag d. 15. marts: VM i bowling kl. 18.
Tirsdag d. 16. april: Rengøring kl. 16 til ca. 18.
Lørdag d. 20. april: Standerhejsning kl. 13, festmiddag kl. 18.
I bladet og på hjemmesiden indkaldes til generalforsamlingen 2013.

7. Næste møde.

Næste ordinære bestyrelsesmøde blev aftalt til onsdag den 10. okt. kl. 19, i klubhuset.

7. Eventuelt.

Tilladelse til brug og opbevaring af Vikingens startpistoler, skulle være på vej. Heinz
rykker.
Vingemøtrikkerne til klapbordene suppleres.
Referent, Ole Simonsen

