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Vi har fået uddybet syd bassinet, men åbenbart ikke nok!

Husk der er -

ordinær generalforsamling
Tirsdag den 21. februar 2012 kl. 19.00,
Bådfonden kl. 18.30 i GP.
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Sejlforeningen Vikingens ordinære

GENERALFORSAMLING
Tirsdag den 21. februar 2012 kl. 19
i Roklubbens lokale, Guldborgsund Pavillonen.
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år,
herunder beretning fra udvalg.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af formand i ulige år. (Formanden er ikke på valg i år).
7. Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år og 3-4 i lige år.
På valg er: Martin Sønderskov, Klaus Møller, Michael
Hammer Hansen, (alle villige til genvalg).
Valgene er for 2 år.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Der er ikke pt. valgt nogen suppleant. Valget er for 1 år.
9. Valg af 2 kritiske revisorer.
På valg er: Anders Hendriksen og Kim Pedersen.
Valget er for 1 år.
10. Valg af 1 kritisk revisorsuppleant.
På valg er: Remi Skovgaard Hansen. Valget er for 1 år.
11. Eventuelt.
Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal
være bestyrelsen i hænde senest 10. januar.
Bestyrelsen genfremsætter forslag til ændring af Vikingens vedtægt
på generalforsamlingen. Forslaget kan læses på side 6 her i bladet.
Vedtages forslaget skal der vælges en kasserer under punkt 6.
Under generalforsamlingen vil der være kaffe/te, øl og vand.
Bestyrelsen
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Generalforsamling i
Sejlforeningen Vikingens Bådfond
Tirsdag den 21. februar 2012 kl. 18.30 i GP.
Dagsorden:

1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning.
Regnskabet fremlægges.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Eventuelt.

På bestyrelsens vegne, Jimmy Madsen, formand.
Er du medlem af sejlforeningen Vikingen er du også med i
Bådfonden. Har det din interesse så mød op!

Sejlforeningen Vikingens årsberetning for 2011
Vores forgangne sejl- og vinter sæson startede jo, som vi alle husker
ganske forrygende med, at vi blev en ungdomsvenlig sejlklub. Der blev
købt en ny gummi båd med motor, trailer og hvad der tilhører sådan en
til vores ungdomsafdeling.
Der har også været en på træner kursus. Vi havde jo to voksne
ungdomsledere. Desværre har vi nu kun en tilbage, nemlig Lars
Vollesen, som i øvrigt måske godt kunne bruge en hjælper engang
imellem.
Vi har i bestyrelsen i samarbejde med ungdomsafdelingen, prøvet at
drøfte hvad vi kan gøre for at få lidt større tilgang til afdelingen, da vi
godt kunne bruge en stor håndfuld ungdomssejlere. Der er lige lidt nok
på dette område.
Foråret startede med kanon
godt vejr. Der var en del, som
var hurtige til at komme på den
første
fælles
tur
til
Karrebæksminde. Der kunne
man sidde udendørs på en bænk
og nyde en påskefrokost i korte
bukser og T-shirt.
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Pinseturen på Fejø var vel nok den mest underholdende tur jeg husker,
i de 17 år, som medlem af Vikingen. Der var en masse land aktiviteter
samt underholdning for både børn og voksen. En Kæmpe tak til dem
som stod for denne del.
Det var så også den sommer, som efter min mening i hvert fald, som
jeg husker startede ret vådt. Sikken en våd sommer med masser af regn
og blæst. Så stort tak til Helly Hansen, Musto og de andre fabrikanter af
sejler tøj.

Men til trods for det blev alle de planlagte ture og arrangementer afholdt
med en stor tilslutning. En velfortjent tak til alle, der på den ene eller
anden måde har bidraget til gennemførelsen af såvel officielle som
spontane arrangementer!
Vores havn har dog været velbesøgt af gæster, som har nydt
Kildegaards plads, grillen, klubhuset samt de nye bade rum. Men for en
del af gæsterne var baderummene meget svære at finde frem til, flere af
dem måtte desværre i bad igen samme dag, fordi at de lå i det største
smathul i Nykøbing F.
Dette er dog blevet forbedret her i vinter hvor der er kommet asfalt på.
Nu mangler der kun et par skilte.
I A.M.B.A.et har vi et dejligt samarbejde, hvor vores interesser og
problemer bliver løst på bedste måde for alle. Fiskerne har fået lavet
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deres bolværk foran deres nye hus. Der udover bliver der nu hele tiden
holdt et øje på alle broer. Flyde broen i vores nord ende står nu for tur
sammen med nord broen.
Der er endvidere blevet uddybet 1000 kubikmeter på syd broen så Olsen
familien også kan komme ud og sejle.
I øjeblikket prøver vi at få stablet en legeplads på benene for enden af
land broen.
Vores klubhus blev lukket ned pga. det store strømforbrug og vinteren,
hvem kunne vide at der ikke kom noget frost de første 3 mdr. Men vi
har sparet en del strøm, dejligt.
Det har også været en del højvande den sidste tid. Vi har ikke haft
vand i huset, men meget tæt på.
Når vandet sådan kører op og ned med 2 meters forskel vil jeg gerne
bede alle de bådejere, som ligger i vandet om at tilse deres båd. Man kan
ikke forvente, at andre gør det for en. Det gælder blandt andet
fendere, fortøjninger og strømkabler. Især fortøjningerne går det hårdt
udover i disse stormvejr som vi har lige pt. Det slider på dem og de
bliver heller ikke så pæne at se på.
Jeg glæder mig til vi mødes
næste gang og det bliver i GP. til
en generalforsamling, hvor der
skal vælges bestyrelse, drøftes
kontingenter
og
diskuteres
indkommende forslag m.m. Det
skal nok blive hyggeligt, vi ses!
På bestyrelsens vegne
Heinz Browa
Formand

Vikingens medlemskartotek!
For at kunne udsende korrekte opkrævninger mm. er det vigtigt, at
medlemskartoteket er ajour.
Hvis I har ændringer til medlemskabet, f.eks. aktiv/passiv, ny
adresse, nedlagt fastnettelefonen, ændret mail adressen,
bådepladsen skal ikke bruges i år osv., bedes I hurtigst muligt sende
mig oplysningerne på: martin@sonderskov.net.
Martin Sønderskov, kasserer.
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os/9. januar 2012

Til Sejlforeningen Vikingens generalforsamling den 21./2.-2012.
Da der ikke på generalforsamlingen 2011 var fremmødte nok til, at vedtage
forslaget, genfremsætter bestyrelsen følgende forslag til dagsordenens punkt 4,
som kan vedtages med simpelt flertal.
Vedtægtens § 8, punkt 6, som har følgende ordlyd: Valg af formand i ulige år.
Ændres til: Valg af formand i ulige år og kasserer i lige år.
Vedtægtens § 8, punkt 7, som har følgende ordlyd: Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år og 3-4 i lige år.
Ændres til: Valg af 2-3 bestyrelses-medlemmer i ulige år og 2-3 i lige år.
Vedtægtens § 8, punkt 8, som har følgende ordlyd: Valg af 1-2 suppleanter til
bestyrelsen.
Ændres til: Valg af suppleant til bestyrelsen.
Vedtægtens § 11, 3. afsnit, som har følgende ordlyd: Bestyrelsen består af en
formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær samt yderligere 3-4
bestyrelsesmedlemmer og medlemmerne vælges for 2 år ad gangen på den
ordinære generalforsamling.
Ændres til:
Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer og en
sekretær samt yderligere 2-4 bestyrelsesmedlemmer og vælges for 2 år ad
gangen på den ordinære generalforsamling.
Vedtægtens § 11, 4. afsnit, som har følgende ordlyd: Formand vælges ved en
særlig afstemning. Genvalg kan finde sted.
Ændres til: Formand vælges i ulige år og kassereren i lige år. Genvalg kan
finde sted.
Vedtægtens § 12, 1. afsnit, som har følgende ordlyd: Bestyrelsen konstituerer
sig snarest, dog senest 14 dage efter generalforsamlingen, på et
bestyrelsesmøde med næstformand, kasserer og sekretær.
Ændres til: Bestyrelsen konstituerer sig snarest, dog senest 14 dage efter
general-forsamlingen, på et bestyrelsesmøde med næstformand, sekretær,
repræsentanter til A.M.B.A. og udvalg.
Vedtægtens § 7, 3. afsnit, som har følgende ordlyd: Dagsorden for
generalforsamlingen, Vikingens regnskab og indkomne forslag tilstilles
Vikingens medlemmer senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.
Ændres til: Dagsorden for generalforsamlingen og indkomne forslag er
tilgængelig på hjemmesiden og i klubhuset, for medlemmerne senest 14
dage før general-forsamlingen afholdes. Vikingens regnskab er tilgængelig
i klubhuset 14 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsen
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Aktivitetskalender 2012
Tirsdag d. 21. februar: Generalforsamlinger.
Kl. 18,30 Vikingens Bådfond generalforsamling.
Kl. 19;00 Vikingens ordinære generalforsamling.
Fredag d. 16. marts kl. 18: Bowlingaften i Bowlingcenteret
Nykøbing F. m. efterfølgende spisning. Tilmelding nødvendig.
Pris for bowling og pris for spisning mm. Oplyses på
generalforsamlingen og hjemmeside hvor der også er tilmelding
Tirsdag d. 17. april kl. 16 til kl. ca. 18: Rengøring af klubhus mm.
Lørdag d. 21. april kl. 13, standerhejsning, aftenfest kl. 18. Prisen for
festen er 175 kr. og tilmelding er nødvendig. Drikkevarer, egen regning.
Tirsdag d. 8. maj: Første forårskapsejlads.
Søndag d. 27. maj: Pinsekapsejlads Femø rundt. Tilmelding!
Der bliver tændt op i grillen lørdag og søndag aften til fælles spisning
og socialt samvær.
Tirsdag d. 19. juni: Sidste forårskapsejlads.
Tirsdag d. 16. august: Første efterårskapsejlads.
Weekenden d. 18. og 19. august: Nysted tur.
Lørdag eftermiddag er der fælles aktivitet og om aftenen fælles grill.
Der opkræves fælles havnepenge, fredag til lørdag og lørdag til søndag.
Weekenden d. 15. og 16. september: Sundsejlads.
Der er grill lørdag aften for alle Vikingens medlemmer.
Tirsdag d. 25. september: Sidste efterårskapsejlads.
Lørdag d. 27. oktober kl. 13: Standernedtagning.
Vikingen er vært ved en let frokost. Vand, øl og vin til tirsdags priser.
Der er selvfølgelig ud over de officielle arrangementer, spontane ture f.eks.
den meget succesfulde SJATTUR m.v.

Hold dig orienteret på hjemmesiden om tilmelding, pris og evt.
ændring af stedet for afholdelse mm.
Meld dig til arrangementerne i god tid og i de fleste tilfælde senest en uge
før!
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Vikingens bestyrelse
Formand:

Heinz Brova, Sophieholmen 19, 4800 Nykøbing F.
23 60 13 44 mail: Heinz.Browa@gmail.com

Næstform.:

Nikolaj Kirk Andersen, Kirkevej 83, 4872 Idestrup
40 88 07 37 mail: nikolaj.andersen81@hotmail.com

Kasserer:

Martin Sønderskov, Strandvej 45, 4800 Nykøbing F.
21 47 34 79 mail: martin@sonderskov.net

Sekretær:

Ole Simonsen, Bogfinkevej 37, 4800 Nykøbing F.
23 30 93 43 mail: osscout@gmail.com

Best.medl.:

Klaus Møller, Neckelmannsgade 26, 4800 Nykøbing F.
41 87 69 32 mail: kl54858611@yahoo.dk

Best.medl.:

Michael Hammer Hansen, Skerne Skovvej 4, 4840 Nr.Alslev
26 27 04 28 mail: junior0015@hotmail.com

Ungdomsafdelingen: Lars Solberg Wollesen 54 95 64 74, lsw@danpilot.dk
Sejlerskolen:

Jimmy Madsen, 54 85 96 07 / 28 37 78 26

Kapsejladsudv.: Niels Thal Jensen, 21 24 91 22, thal@post12.tele.dk
Finn Poulsen, 4028 7387 Hans Jørgen Kristiansen 6163 2902
Tirsdagspiger: Måltagning og resultater, Ulla Klimt, Jeanette Poulsen,
Siru Lidal og Dorte Simonsen. (Flemming Hansen).
Klubmåler:
Nikolaj Kirk Andersen og Heinz Browa.
Broerne: Broplan, Heinz Browa, 23 60 13 44, Heinz.Browa@gmail.com
Vedligehold, Nikolaj Kirk Andersen, 4088 0737
Klubhuset:
Klaus Møller, 41 87 69 32, kl54858611@yahoo.dk
Festudvalg: Kontaktp., Birgitte Bøgh, 30 32 02 84, birgitte@boeg.mail.dk
Anne-Marie Madsen, Lisa Hendriksen
Hjemmesiden:
Hostmaster:

www.sf-vikingen .dk
Ole Hovmand, 40 46 15 01, ole@filuka.com

Vikingens adresse: SF Vikingen, Sophieholmen 19, 4800 Nykøbing F.
Postboks 268, Nykøbing F.
”Vikingen” O.S./2012

