Sejlforeningen Vikingen
Referat
Tid & sted:

Bestyrelsesmøde
D. 13. oktober 2015

kl. 19.00 i Vikingens klubhus

Indkaldelse er sendt til:
Carl Erik Juel Hansen
Martin Sønderskov
Nikolaj Andersen
Lilian Oldrup
Hans Jørgen Kristiansen
Klaus Møller
Michael Hammer Hansen.
Ulla Klimt.
Lars Solberg Wollesen.
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1. Godkendelse af referat af 10. august 2015
Turbøjernes fundament er pulveriseret, og der skal støbes nogle nye i nogle store dæk.
Nikolaj kigger på kæder, og Hans sørger for dæk. De bliver lagt på samme position.
Målet er, at de er klar til sæsonstart 2016.
Efterspænding af skotter på broen bliver ordnet af Henrik Piil i uge 43. Klaus svejser
forlængerpælen.

2. Camperplads
Intet svar fra John vedr, camperplads. Hans J har en aftale med René Kristensen,
Havneudvalget, om et møde. CE tjekker op med John, og derefter aftales der møde med
René K.
Ny krog til mastekran er bestilt.

3. Brev fra politiet

Formandens brev vedr. videoovervågning til politiet blev drøftet. Al evt. fremtidig
henvendelse vedr. ovenstående rettes til formanden.

4. Videooptagelser
Brian som har opsat videokameraerne er kontaktet vedr. adgang til optagelserne. CE
har aftalt et møde, hvor der kommer styr på adgangen til optagelserne. Det drøftes,
hvem der skal have adgang til optagelserne. Det besluttes, at bestyrelsen ved næste
møde aftaler en politik for, hvem der skal have adgang.

5. Økonomi
Kasseren har fremsendt en budgetopfølgning. Bestyrelsen er meget tilfredse et pænt
overskud, trods meget renovering og mange forbedringer. Der indkøbes nyt
bogføringssystem, da det gamle er forældet.

6. Facaden.
Renoveres af Henrik Piil. Vi beslutter at købe en varmepumpe i indeværende år, og
derudover besluttes at hvis det viser sig at behøves, købes endnu en varmepumpe i
2016, således at klubhuset kan benyttes hele året.

7. Klubhusfonden.
Det diskuteres, om ikke der er penge nok på kontoen til arrangementet uden
merbetaling fra medlemmerne. Det besluttes at medlemmernes markering af jubilæet
afholdes af foreningen.

8. Amba
Eftersom amba’et har flere udgifter fremadrettet, rejses der forslag om at hæve
pladslejen forholdsmæssigt i mellem klubberne i amba’et fra 2017. I fremtiden kan vi
ikke forvente at have medlemmer, som frivilligt udfører arbejde, som egentlig hører
under amba’et.

9. Status på husreparation.

Entreprenøren meddeler, at renoveringen under klubhuset er afsluttet, og meddeler, at
vi ikke får nogle problemer med dette i mange år fremover.

10. Flydebroen
Brodækket skal udskiftes. Indtil videre er tanken at VST laver det selv på amba’ets
regning.

11. Aktiviteter
VSTdage: 23/10, 10/11, 9/12 (julefrokost),7/1, 8/2,8/3 og 6/4.
17. november: Klubaften
15. januar 2016: Bestyrelsesmiddag
30. januar 2016: Karneval
5. februar: Regnskab 2015 ligger til gennemsyn i klubhuset
23. februar: Generalforsamling
Marts: VM i bowling
4.5. april: Rengøring af broer
19. april: Rengøring af klubhus
30. april: Standerhejsning
3. maj: 1. aftenmatch
13.16. maj: Pinsetur
29. maj; Havnens dag
7. juni: Sidste kasejlads
24. juni: Skaldyrsarrangement
Musik på broen: 25/6, 9/7, 23/7 og 6/8
9. august: 1. efterårsaftenmatch
12.14. august: Nystedtur

10. september: Matchrace i Guldborg
13. september: Sidste efterårskapsejlads
29. oktober: Standernedtagning/afriggerfrokost

12. VST forslag.
Etablering af Ppladser v. Sophieholmen/Roklubben

13. Nye aktiviteter (Matchrace og skaldyr)
De fortsætter! Skaldyr rykkes til d. 24. juni.

14. Vikingebladet/Indkaldelse til ordinær generalforsamling.
Ulla er næsten klar med Vikingebladet.

15. Vild med vand projekt.
Infomøde 4. november i Næstved. Hans J og CE deltager.

16. Eventuelt, herunder næste møde
VST og Nikolaj støtter i vedligeholdelsen af Mester Benzon, så Jimmy ikke skal.
Posten skal kun sendes til postboxen. Martin sørger for ændring.
Lilian laver et forslag til “pakkeløsning” for nye medlemmer, som tegner sig for
sejlerskole. Sendes til bestyrelsen for bemærkninger.
Bestyrelsen holder et møde i forbindelse med bestyrelsesmiddagen 15. januar.
Martin orienterer om, at der er enkelte tilgodehavender, som forsøges inddrevet.

