SEJLFORENINGEN VIKINGEN
Referat fra ordinær generalforsamling 25. februar 2014 kl.19 i GP.
Formand, Heinz Browa, bød velkommen til de 32 fremmødte.
Generalforsamlingen ærede mindet for, Frederik Husted, Kirsten Hasfeldt, Claus Kildegaard og Claus Ibsen,
med 1 minuts stilhed.

1. Valg af dirigent og referent:
Remi Skovgaard Hansen, blev valgt til dirigent og Vikingens sekretær Ole Simonsen til referent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i bladet og på hjemmesiden i oktober
2013, dagsorden og indkomne forslag var tilgængelig på hjemmesiden og i klubhuset den 5. februar 2014,
regnskabet var ligeledes tilgængelig i klubhuset 5. februar 2014.

2. Bestyrelsens beretning, herunder udvalg:
Efter en dejlig standerhejsning med efterfølgende god fest, fik vi gang i de faste arrangementer:
Pinsestævnet med fest, konkurrencer og lidt kapsejlads, Nystedturen med aktivitet, råhygge og en anderledes måde at få Nystedposer på, de var blevet gjort usynlige.
Så var der lige Sjatturen som nåede til Kragenæs, med stor deltagelse af unge og ”gamle”, og god lang
sejlads, fælles hygge, tur over mark i krat og skov, dog manglede der noget vind på hjemturen. Tak til
initiativtagerne.
Tirsdagssejladserne som er rygraden i vores klubliv, har desværre haft lidt færre deltagere til start i år.
Sundsejladsen lider desværre alvorligt, når vi taler om deltagende både, i år blev den helt aflyst! Der må ske
noget nyt! Vi må jo se om vi kan lokke lidt flere på vandet!
Standernedtagningen blev et tilløbsstykke med stor deltagelse, af ungdomsafdelingen og de ”gamle”. Der
blev uddelt diplomer til de unge, der blev vist et bud på sejlertøj, så vi kan vise hvor vi kommer fra og der
blev spist en god frokost – Sejlertøjet er lagt frem, sammen med bestillingslister, hvor der skal udfyldes
en pr. bestiller. Tøjet kan vi se på i pausen og efter generalforsamlingen.
En velfortjent tak til alle, der på den ene eller anden måde har bidraget til gennemførelsen af såvel officielle
som spontane arrangementer og forskellige arbejdsopgaver!
Vi har jo ikke noget festudvalg, men gode kræfter trådte til på sidste generalforsamling og det er gået rigtigt
godt med at det ikke er de samme der skal stå for alle arrangementer – så vi håber vi senere på
generalforsamlingen kan bruge samme fremgangsmåde.
Vores havn har haft rimeligt med gæster i år, og de har generelt været godt tilfreds med forholdene. Der er
kommet nye skilte op over området. Der er nu EL, vand og lys på pontonbroen i nordbassinet.
Vores klubhus er jo som sidste år lukket ned pga. det store strømforbrug og vinteren.
Vi har fået lavet skvulpe skot under klubhuset, som lukker af for drivis som ellers ville skade vores pæle. Der
har så ikke været noget is i år.
Vi skal i år have nye vinduer og beklædning på nord siden og så skal vi måske friske terrassen lidt op.
I A.M.B.A.et har vi et godt samarbejde, hvor vores interesser og problemer bliver løst på bedste måde for alle.
Det er stadig vanskeligt at komme til tankanlægget, dybden og en kort anløbsbro, som forlænges med en
fortøjnings pæl mere.
Det skal præciseres at cykling på broerne er forbudt! (Klager fra naboklubben).
Vi også fået en miljøstation i et af de nye små bådehuse ved GP, nøglen hænger i vores nøgleskab.
Vi har jo som bekendt lånt A.m.b.a.et penge – som bl.a. er gået til at få lavet skvulpeskottet på nord broen.
Vi har lavet en aftale med Toreby Sejlklub, hvor der kan entreres om ramning af pæle
Aftalen med Næstved Sejlklub er forlænget. Husk det er kun to overnatninger i det hele og ikke to i
yderhavnen og to i inderhavnen! Aftalen er gensidig og gælder også i vores havn.
Der er selvfølgelig sket meget mere, som er beskrevet i vores blad ”Vikingen” og på vores velfungerende
hjemmeside!
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Det der ligger lige om hjørnet er Vikingemesterskaberne (VM) i bowling fredag den 14. marts, med
efterfølgende middag. Tilmeldingslister er lagt frem.
Og så skal vi endelig have Standerhejsning lørdag den 26. april kl. 13 og med festmiddag kl. 18. Vi har
forårsrengøring den 22. april fra kl. 16. (Et par timer).
Vi glæder til at komme i gang med den nye sæsons mange gode oplevelser!
Vikingen ungdom – beretning 2013
Vinterundervisningen bestod bl.a. af besøg i svømmehallen med opti joller og kæntringsøvelser, noget de
unge er meget glade for at prøve.
Det var jo koldt langt ind i foråret og det gjorde at vi kom lidt senere i gang med forberedelserne – igen havde
svanerne bygget rede på slæbestedet og vi måtte flytte reden væk til stor forargelse for nogle indbyggere i
slotsbryggen. Vi vil i 2014 forsøge med opsætning af et afviser net i slæbestedet for at holde svaner og ænder
væk. De skider på bro og slæbested og det er ret ulækkert for at sige det. Ungerne tramper rundt i det og for
det med ud i jollerne.
Vi havde ansøgt Nordea fonden om bidrag til en RIB nummer to. Det havde vi held med og fik 12.500 kr. som sammen med salget af den sidste mini 12 m gav nok til at købe en 3,60 meter RIB. Motoren havde vi fra
den gamle Askelade jolle og den passer fint til formålet.
Stor tak til Nordea fonden der gjorde det muligt få en RIB nr. to. Hvilket gør det muligt at dele sejlerne op i to
hold – nybegyndere og så øvede sejlere og dermed kunne give begge kategorier en fornuftig opmærksomhed
og træning/tryghed.
Foråret var præget af godt sejler vejr og vi havde mange gode aftner på vandet.
Grundlovs dag var vi i Præstø til havnens dag og havde en rigtig god dag hvor ungerne fik sejlet i stor
rednings RIB fartøj og prøvet forskellige joller typer. Der blev også sejlet lidt kapsejlads på en lille bane uden
for havnen. Dagen sluttede med badning for alle.
Igen i år var vi med i AKTIV SOMMER med Guldborgsund kommune den sidste uge i sommerferien og det
gav flere nye medlemmer. Vi har fundet ud af at dette er en god måde at få de unge ned og prøve sejladsen af
inden de starter. Tak til Emil, Maja og Casper for en stor indsats i de 3 dage.
Efter ferien havde vi fokus på kapsejlads og finde den rigtige vej rundt mv. Vi øvede signalflag og start
procedure så ungerne var klar til Harboe Cup. Der blev lavet store fremskridt og vi stillede dette år med 6
sejlere. En i Tera og 5 i optimist.
Vi havde en super oplevelse sammen og 3 gode dage i skælskør med sejlads i dejligt mildt efterårsvejr. På
banen klarede ungerne sig fantastisk. De var ved godt mod og stod gennem strabadserne med højt humør. Der
var udfordringer til alle – 80 joller på startlinjen er mange og særligt mærkerundinger var ofte fyldt med
udfordringer. Resultatmæssigt så blev det en kæmpe succes da vikingen tog Kredsmester pokalen med hjem til
Nykøbing F. og i enkelte sejladser havde vi flere sejlere i top-10.
Sæsonen sluttede vi 30.oktober med dansk sejlunions aktivets trailer og det var trods den sene tid på sæsonen
heldige med det milde vejr fik sejlerne prøvet kajak og SUP (stand up padle). De glæder sig til at prøve
windsurfer til 2014 sæsonen.
Vinter træningen op til jul stod på signalflag syning. 3 aftner med gang i symaskine og saks mv. Der er
fremstillet de flag vi har brug for til vores starter på sundet når vi træner.
Dansk sejlunion og Torm sendte os kort før jul en pakke med 6 våddragter og 6 sejlerveste for at fejre vores
medlemsfremgang. Det er lige noget vi kan brug for her var vi lidt i underskud så at sige. En kæmpe gevinst at
kunne tilbyde f.eks. aktiv sejler velkommen med at klæde med i dragter. Det skal nok trække flere sejlere til.
Og så lige efter nytår kom der så men lige 6 dragter og veste mere for lige at fejre nytåret 
Så vi er godt kørende efterhånden må vi sige. Ungerne er dejlige at være sammen med og forældre viser god
opbakning. Glæder os meget til 2014 sæsonen hvor vi planlægger at deltage i mindst 2 store udenbys
kapsejladser Kerteminde og Harboe cup.
Tak til store Viking for opbakningen – uden den var der jo ingen ungdomsafdeling.
Sejler hilsen Lars og Morten.
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Herefter blev beretningen sat til debat.
Niels Thal Jensen, gav udtryk for at tankanlægget var placeret et skidt sted, på grund af dybden, har prøvet at
komme derind.
Søren Løftgaard, der kommer masser af skidt i filtrene, så gerne en placering ved mastekranen.
A.m.b.a.et arbejder stadig med at få kommunen til at overholde aftalen om uddybning. Der er solgt en del fra
tankanlægget, men det er ikke den store forretning for OK Benzin, nogle henter i dunke og det er et plus at vi
kan få marinediesel i byen. Flere havde en mening om sagen, som der arbejdes videre med.
Der var ikke flere der ønskede ordet til beretningen, som blev enstemmigt godkendt af forsamlingen.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år:
Kasserer, Martin Sønderskov, gennemgik regnskabet. Der har sidste år været en fremgang i antallet af
gæstesejlere. Regnskabet udviser et mindre underskud der skal ses i sammenhæng med udgiften til
skvulpeskottet på 97.000 kr. og et mindre lån til A.m.b.a.et på 12.000 kr., vi har fået det maximale ud af det
kommunale tilskud, da vi har brugt hele beløbet. Pinsestævnet blev lidt dyrere da der var musik på.
Niels Thal Jensen, spurgte til hvor pengene for pælepladser og EL går hen? Martin, svarede at pengene
opkræves af klubberne og genereres videre til A.m.b.a.et. Niels? Hvordan ser det ud med betaling for EL.
Martin, der er et stort forbrug og et underskud ca. 9.000 kr., som A.m.b.a.et arbejder med at få afdækket.
Nogle mente at bl.a. håndværkerne trak El under etableringen af Cafe Trekanten. Der skal også ses på hvordan
målerne virker. Brug af Elvarme vil også generere et højt forbrug, hvis det ikke bliver registreret.
Der må findes en mere sikker løsning på problemet.
Regnskabet blev herefter godkendt enstemmigt af forsamlingen.

4. Behandling af indkomne forslag:
Der var ikke til dette punkt indkommet nogen forslag.

5. Fastsættelse af kontingent:
Budgettet for det kommende år, er igen i år skrevet ind i regnskabet.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent dog således, at kontingentet til ungdomsafdelingen hæves med
50 kr. til 450 kr., hvorefter kontingentet vil være:






Aktivt medlemskab ………... 800 kr.
Familie medlemskab ………. 1.150 kr.
Junior medlemskab ………… 450 kr.
Passivt medlemskab ………... 200 kr.

Bestyrelsen har tidligere besluttet gradvist at hæve kontingentet til ungdomsafdelingen, vi vil fortsat være
væsentlig billigere end øvrige børn og ungdoms foreninger.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

6. Valg af formand i ulige år og kasserer i lige år:
Martin Sønderskov blev genvalgt som kasserer og valgt for 2 år med applaus.

7. Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år og 2-3 i lige år:
På valg var, Klaus Møller, Michael Hammer Hansen og Ulla Klimt, som alle blev genvalgt for 2 år.

8. Valg af 2 kritiske revisorer:
Kim Pedersen og Lene Kristiansen blev genvalgt for 1 år.

9. Valg af 1 kritisk revisorsuppleant:
Remi Skovgaard Hansen, blev genvalgt for 1 år.

10. Eventuelt:
Jimmy Madsen, vil gerne have nogle flere folk på banen, der har lyst til at deltage som instruktør i
sejlerskolen mm.
Carsten Jørgensen, modtager DS blad ”Sejleren” som han mener kun drejer sig om kapsejlads, og
spurgte hvorfor vi ikke er medlem af Danske Tursejlere, som udgiver bladet ”Tursejleren”.
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Vores klub er tilsluttet Dansk Sejlunion som hovedorganisation. Enkeltmedlemmer kan selvfølgelig
også være medlem af Danske Tursejlere. Bestyrelsen vil se på fordele og muligheder.
Niels Thal Jensen, på vegne af Ole Hovmand, vedr. videoovervågning, og internet i havnen.
Bestyrelsen har besluttet at undersøge det med videoovervågning. Niels opfordrede bestyrelsen til at
arbejde lidt hurtigere med sagerne!
Flemming Hansen, hvad gør man f.eks. i Nysted og Stubbekøbing.
Bestyrelsen vil se på sagerne og undersørge lovlighed, omkostninger mv.
Formanden gjorde opmærksom på, at DS. afholder dommerkursus, Sydstævnekredsen holder
generalforsamling, og Bandholm Sejlklub holder 75 års jubilæum, hvis nogle skulle være interesse i
at deltage.
Formanden takkede dem der i Vikingen havde påtaget sig og udført særlige opgaver, ud over
bestyrelsen, med en flaske rødvin til hver enkelt: Ungdomsafdelingen Lars Wollesen og Morten Henriksen.
Sejlerskolen Jimmy Madsen. Kapsejladsudvalget Niels Thal Jensen (standernedtagning), Finn Poulsen og
Hans Jørgen Kristiansen (El-arbejde). Tirsdagspigerne Ulla Klimt, Dorte Simonsen og selvfølgelig Flemming
Hansen. Hjemmesiden Ole Hovmand. Revisorer Kim Pedersen og Lene Kristiansen (Standerhejsning).
Nystedtur Carl Erik Hansen og Cato Petersen (Standernedtagning). El-arbejde Jens Kjær og Poul Thomsen.
Dem der var til stede fik en flaske og de fraværende vil få den senere.
Der skulle findes gode frivillige til sæsonens enkelte arrangementer:
Standerhejsningen tager Ulla Klimt sig af sammen med Lene Kristiansen og Jeanette Poulsen.
Nysted turen tager Carl Erik Hansen og Cato Pedersen sig af.
Standernedtagningen tager Niels Thal Jensen sig af og vil bruge konceptet fra sidste år.
Pinsestævnet ligger i hænderne på kapsejladsudvalget: Niels Thal Jensen, Finn Poulsen og Hans Jørgen
Kristiansen. Carl Erik Hansens band vil gerne spille på stævnet lørdag kl. 19.30.
Sundsejladsen, blev ikke behandlet.
VM bowlingen = husk tilmelding til Ulla Klimt eller på hjemmesiden.
Dirigenten takkede god ro og orden.
Formanden takkede herefter Dirigenten, som havde gjort det godt, med en flaske.
Generalforsamlingen sluttede kl. ca. 20,00.
Referent, Ole Simonsen

************************************************
Bestyrelsen konstituerede sig således umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning, og
herefter ser bestyrelsen og ansvarsområderne således ud:
Formand Heinz Browa, Broplan.
Kassereren Martin Sønderskov. Sydstævnekredsen
Næstformand, Nikolaj Kirk Andersen. Vedligehold af broerne mv.
Sekretær, Ole Simonsen. Blad.
Bestyrelsesmedlem, Klaus Møller. Klubhuset.
Bestyrelsesmedlem, Michael Hammer Hansen.
Bestyrelsesmedlem, Ulla Klimt: Medlemssystemet.
2 repræsentanter til L.N.F. A.m.b.a. bestyrelse:
Martin Sønderskov og Nikolaj Kirk Andersen
3 repræsentanter til L.N.F. A.m.b.a. repræsentantskab:
Ole Simonsen, Klaus Møller og Ulla Klimt.

Næste ordinære bestyrelsesmøde holdes tirsdag den 4. marts 2014 kl. 19 i GP.
Referent Ole Simonsen
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