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             Sejlforeningen Vikingen                       

  

Referat fra: Bestyrelsesmøde .                                                            / møde nr. 5          
Tid & sted: Onsdag den 31. august 2011, kl. 19 i klubhuset, 4800 Nykøbing Falster 

 

Indkaldelse sendt til:                                                     Mødt Afbud 

Heinz Browa.                         Formand.                      Broplan.                                        A.M,B.A. bestyrelsesmedl.    X  

Nikolaj Kirk Andersen.          Næstformand.              Broerne vedligehold mv.               A.M.B.A. repr.skab.    X        

Martin Sønderskov.                Kasserer.                                                                            A.M.B.A. bestyrelsesmedl.    X          

Ole Simonsen.                        Sekretær.                                                                            A.M.B.A. repr.skab.    X   

Klaus Møller.                         Bestyrelsesmedlem.      Klubhuset.                                    A.M.B.A. repr.skab.    X       

Michael Hammer Hansen.     Bestyrelsesmedlem.                                   X      

Lars Solberg Wollesen.          Ungdomsafdelingen (udenfor bestyrelsen).            X 

Dagsorden: Beslutninger, orientering og debat: 
 

1. Godkendelse af 

     referat. 

 

Referatet fra bestyrelsesmøde, den 7. juni 2011, blev godkendt.  
 

 

2. Opfølgning og  

    orientering mm. 

     
 

 

 

 

 

 

Ungdomsafdelingen: Til dette punkt var Jens Kristian Jørsboe fra ungdomsafdelingen mødt, 

på opfordring af formanden, Jens orienterede bestyrelsen om den aktuelle situation som ikke 

ser så godt ud. Der er pt. ca. 5 ungdomssejlere fordelt på 2-3 optimistsejlere og et par stykker 

på 17-18 år for hvem udfordringerne er lidt små da man savner joller der er lidt større end 

FEVA-jollerne til konkurrence brug. Lige nu syntes vi der er joller nok, der har været lidt 

problemer med den nye RIB følgebåd hvortil der er trailer, men de er nu løst og det fungerer 

godt. 

Der mangler nye medlemmer og det blev besluttet at, Jens laver et udkast til en folder, der når 

den er færdig, skal fordeles på skolerne mv. gennem fritidsforvaltningen, som Ole taler med 

for at høre om mulighederne. 

Der sættes et skilt på jollehuset der fortæller at her er Sejlforeningen Vikingens 

Ungdomsafdeling hjemmehørende, der reklameres med hvornår der sejles og tlf. nr. på 

kontaktperson. 

Vi skulle gerne have det på skinner her i efteråret og ungdomsafdelingen vil så lægge op til 

nogle vinteraktiviteter. Deltagelse i aktiv sommer til næste år, deltagelse i Fejøstævnet og 

tilbud til lejrskolerne blev også drøftet. 
 

Rottekasser er opsat ved GP, men der er stadig et problen ved ungdomsafdelinge og 

kanalhavnen. Problemet tages med i A.M.B.A.et og det må være kommunen der betaler for 

opsætningen af giftkasser. 

Det offentlige toilet ved ungdomsafdelingen, mangler et skilt der fortæller hvornår de 

lukkes af og dørene kan ikke lukkes. Problemet rejses i A.M.B.A.et. 

Bolværket ved fiskeriforeningen skal laves og det vil koste A.M.B.A.et ca. 82.000kr. 

Der forhandles pt. om leje af stejlepladsen. 

Orientering fra kassereren: Af medlemmer der har bådeplads mangler der indbetaling af 

kontingent og bådeplads for 2011. Der rykkes for beløbet. 

Opgørelsen vedr. gæstesejlere ser ud til pengemæssigt at blive som sidste år. 

 
 

3. Aktuelle sager. 
 

 

 

 

 

 

 

Cykling på broerne og henstilling af cykler bl.a. ved klubhuset: Bestyrelsen fastslog at 

cykling på broerne er forbudt, ligesom i alle andre havne og vi har også motorbådsklubben at 

tage hensyn til. Der indkøbes et antal skilte med ”Henstilling af cykler forbudt” til opsætning 

på klubhuset og Kildegaards Plads. Henstilling af cykler henvises til landområdet og 
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Mødet sluttede kl. ca. 22.10                                                                                                                           Referent Ole Simonsen       

 

 

 

Vikingen kontakter A.M.B.A.et vedr. evt. stativer mm. 

Klubhuset lukkes ned i vinterperioden fra den 1. december til den 1. April bl.a. pga. det 

store El-forbrug og frostskader. Der kan dog lukkes op tidligere hvis det vurderes forsvarligt. 

Rengøringen har været lidt mangelfuld i et par uger i sommerferien. Rengøringen siger det er 

gjort, men måske ikke lige om onsdagen. Bestyrelsen vedtog at rengøringen lige noterer på 

kalenderen i rummet hvornår de har været der. 

Oprydning efter tirsdagssejladserne, strammes lidt op, det er ikke altid lige pænt, hvis 

opvaskerne er fyldte og i gang sættes det overskydende opvask, hvis det ikke vaskes i hånden, 

i den ene ende af køkkenbordet i afskyllet tilstand. Senest den følgende dag tømmes 

maskinerne og det sidste opvask ordnes. Rengøringen skal ikke vaske op efter os. 

Alt affald også fra toiletterne tages selvfølgelig med i land tirsdag aften. 

 
 

4. Blad og vinterens 

     Program. 

 

Vedr. Sundsejladsen, besluttede bestyrelsen at lørdag aften medbringer medlemmerne 

grillmad til eget forbrug og Vikingen giver drikkelsen til maden, herefter er det for egen 

regning, Heinz får det på hjemmesiden. 

Der udsendes et blad i oktober med indkaldelse til generalforsamlingen og 

aktivitetsplanen som ser således ud: 

Lørdag den 29. oktober: Standernedtagning kl. 13. efterfulgt af en let frokost og socialt 

                                            samvær.  

Søndag den 30. oktober: Flagmasten nedlægges kl. 10, adskilles og lægges på bukke i  

                                            Klubhuset, til slibning og lakering mv. 

Tirsdag den 22. november: Medlemsmøde med sommerens billeder og oplevelser kl. 19. 

Tirsdag den 21. Februar:   Bådfondens generalforsamling kl. 18.30 og Vikingens  

                                                ordinære generalforsamling kl. 19. 

Fredag den 16. marts: Vikingens bowlingsaften kl. 18. Med efterfølgende spisning i  

                                         Bowlingcenteret, tilmelding senest den 1. marts. 

Tirsdag den 17. april: Rengøring af klubhuset kl. 16 – 18., så det er klar til  

                                         standerhejsningen. 

Lørdag den 21. april: Standerhejsning kl. 13 og festmiddag kl. 18. 
 

 

5. Næste møde. 
 

 

 

Bestyrelsesmøde, blev aftalt til tirsdag den 25. oktober 2011 kl. 19. 

 

6. Eventuelt. 
 

Klaus Møller spurgte til de efter hans mening meget billige havnepenge for gæstesejlere. 

Prisen fastsættes af A.M.B.A.et og er bl.a. sat så lavt da vi ikke modtager rabatkort, rabatten 

er trukket på forhånd og gælder så alle – med den således fratrukne rabat er prisen stort set 

den samme som de omkringliggende havne. Der er selvfølgelig Lollands kommunale havne 

der tager sig godt betalt for EL oven i. 
 


