Referat fra:
Mødetidspunkt:
Mødested:

Bestyrelsesmøde i Sejlforeningen Vikingen.

/ møde nr. 5

Tirsdag den 28. september 2010, kl.19.
Klubhuset, 4800 Nykøbing F.

Indkaldelse sendt til:
Claus Kildegaard.
Formand.
Festudvalg og kapsejlads. A.M,B.A. formand
Heinz Browa.
Næstformand.
Broerne
A.M.B.A. repr.skab.
Martin Sønderskov.
Kasserer.
A.M.B.A. bestyrelsesm.
Ole Simonsen.
Sekretær.
A.M.B.A. repr.skab.
Klaus Møller.
Bestyrelsesmedlem. Klubhuset.
A.M.B.A. repr.skab.
Michael Hammer Hansen. Bestyrelsesmedlem.
Klubhuset.
Mogens Lilleør.
Suppleant.
Nikolej Kirk Andersen.
Suppleant.
Michael Højlund Larsen, Thomas Henckel, Lars Solberg Wollesen. Juniorafdelingen (udenfor bestyrelsen).
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Dagsorden:

Beslutninger, orientering og debat:

1. Godkendelse af
referat.

Referatet fra bestyrelsesmødet den 7. september 2010, blev godkendt.
Bestyrelsen revurderede under dette punkt beslutningen om indkøb af nye vinduer og
skydedør, således at der købes 2 nye vinduer så vi har de 6 der skal til for nat lave
vest siden på klubhuset. Skydedøren forsøges rettet op.

2. Aktuelle sager.

A.M.B.A.et: Vedr. stejlepladsen ser det ud til, at den ved en ”studehandel” er flyttet
ind under erhvervshavnens område. Amba’et har henvendt sig til havneudvalget og
skrevet til kommunen om sagen, men endnu ikke fået svar.
Mastekranen og vinterpladsen er nu lovet færdig senest fredag den 8. oktober 2010.
Der er en skade på kranen der koster ca. 3.000 kr., som betales af Amba’et.
Der kommer ikke i denne omgang SF-sten på en del af vinterpladsen, da der ikke er
penge til det.
Juniorafdelingen holder den 7. oktober et møde med Dansk Sejlunions
bredekonsulent. Formanden deltager i mødet og interesserede bestyrelsesmedlemmer
er velkomne.
Følgebåden er blevet kørt ud i hallen hos KJ, men står stadig på traileren og er ikke
rengjort.
Nøglesystemet udskiftes så det dækker vores behov, bl.a. til juniorafdelingen. Nyt
system bestilles hos MP og koster 8.900 kr. Ved udlevering af nøgler opkræves et
dispositum på 100 kr.
Hunde i snor skilt opsættes ved cykling forbudt skiltet (gælder på broerne).

3. Blad og
aktiviteter.

Efterårets blad udsendes i oktober og indeholder bl.a.
Vinterens program: Standernedtagning, lørdag den 30. okt. kl. 13. Klubaften, tirsdag
den 23. nov. kl. 19. Medlemsmøde, tirsdag den 11. jan. kl. 19. Generalforsamling,
tirsdag den 22. feb. kl. 19 og kl.18.30 i Bådfonden. VM i bowling, fredag den 11.
marts. Førstehjælp til søs kursus, tirsdag den 15. marts kl. 19. Rengøring af klubhus
mm., tirsdag den 26. april fra kl. 16. Standerhejsning, lørdag den 30. april kl. 13. m.
festaften kl. 18.
Vintertaksten på EL hæves fra 2 kr. pr. kWh til 2,50 kr. pr. kWh. Målerlejen er
fortsat 150 kr.
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Indkaldelse til Vikingens ordinære generalforsamling og Bådfonden, den 22.
februar 2011.
4. Projekter.

Vinduerne der er indkøbt og opbevares i juniorhuset flyttes ud i klubhuset og der
bestilles 2 nye, som så isættes hurtigst muligt inden vinteren.
Oplagsrummet i GP ryddes op og indrettes med skab mm.
Flagmasten tages ned og renoveres i klubhuset hen over vinteren.
Hylde til tidsskrifter mm opsættes i klubhuset.

4. Bestyrelsesmøde.

Næste bestyrelsesmøde afholdes lørdag den 15. januar, med efterfølgende middag.
På dagsordenen er bl.a. indkomne forslag og forberedelse af generalforsamlingen.

5. Eventuelt.

Formanden deltager i strukturudvalg i forb.m. Dansk Sejlunion.

Referent Ole Simonsen
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