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             Sejlforeningen Vikingen                        

Referat                              Bestyrelsesmøde          

Tid & sted: den 10. august 2016     kl. 19.00 i Vikingens klubhus       

 

Indkaldelse er sendt til:                                                     Mødt Afbud 

Carl Erik Juel Hansen              Formand.                                                              x  

Martin Sønderskov                   Kasserer.                       x  

Nikolaj Andersen                      Næstformand.                x 

Lilian Oldrup                             Sekretær.                     x 

Hans Jørgen Kristiansen         Bestyrelsesmedlem.      x  

Klaus Møller                             Bestyrelsesmedlem x  

Ulla Klimt                                 Bestyrelsesmedlem x  

     

Lars Solberg Wollesen.          Ungdomsafdelingen.   (Udenfor bestyrelsen).  x 

 
 
1. Godkendelse af referat af den 8. juni 2016 
Referatet blev godkendt. 
 
2. Økonomi  
Der er en enkelt uklarhed i relation til den afsluttende regning for renovering af klubhuset. 
Martin afklarer dette inden betaling. 
 
Til og med juli 2016 er der gæstesejlerindtægter svarende til cirka 80.000 kr. Gæstesejler-
indtægterne for august tegner positivt. De budgetterede indtægter forventes at blive nået.  
 
Grundet de ekstraordinære anlægsudgifter forventes det fortsat, at årets regnskab vil give et 
underskud svarende til det budgetterede. 
 
Et medlem rykkes igen for tilgodehavende for jolleplads, et for strømforbrug og et tredje for 
manglende betaling af kontingent. 
 
Der mangler et præcist overblik over aktive medlemmer i juniorafdelingen. Denne efterlyses 
igen. Bestyrelsen fastslår, at per næste sæson skal det håndhæves, at ungdomstræning og -
sejlads forudsætter betalt medlemskontingent. Medlemsregistrerings- og  
indbetalingsprocedurerne revideres. Martin tager sig af dette i samarbejde med 
kontaktpersonerne til juniorafdelingen. 
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Der er kommet 6 nye medlemmer, der alle har fået en pæleplads. PR-kampagnen i 
Sydhavsradioen og udlodningen af et sejlerskolekontingent har foreløbigt givet et nyt medlem. 
 
3. Havnefogedordningen 
Gæsterne udtrykker stor tilfredshed med vores havn og de mulighederne. Enkelte af 
gæstesejlerne skal lige have en venlig reminder fra en havnefoged, før der kommer betaling af 
havnepenge. Blandt andet derfor er der brug for en havnefoged. Carl Erik sørger for ændring af 
teksten – således det præciseres, at betaling skal ske ved ankomst. 
 
Det er fortsat ret svært at få frivillige til at varetage havnefogedopgaverne. 
 
Havnefogedmobilen har ikke været særlig udnyttet af gæstesejlerne, men har fungeret fint i 
forbindelse med problemer. Havnefogedmobiltelefonordningen afprøves endnu en sæson – dog 
med mere begrænset rådighedstid. 
 
I sommermånederne juni, juli og august vil der være rengøring to gange om ugen. Vores 
rengøringshjælp vil i disse måneder fremover også tage sig af vask af viskestykker, opfyldning af 
toiletpapir og sæbe samt tømning af hygiejneposer.  Carl Erik udarbejder en revideret 
beskrivelse af havnefogedopgaverne. Martin aftaler nærmere med hende. 
 
Affaldshåndteringen er ikke så ”brugervenlig”. ”Dåsestativet” bliver fyldt med meget andet end 
dåser. Der kommer snarest muligt en løsning. 
 
4. Kommende aktiviteter 
 
Krebsegilde 
 
Der mangler køkkenhjælp til tilberedning af maden til det planlagte krebsegilde. Ulla prøver at 
skaffe mandskab i løbet af den kommende uge. Stillingtagen til eventuelt aflysning sker  
efterfølgende. 
 
Tirsdagsmad 
Efter sejlsæsonen tilbydes fællesspisning for alle Vikinger den 1. tirsdag aften i måneden. 
Betaling via et klippekort for hele sæsonen. Carl Erik vil skrive lidt om dette på hjemmesiden. 
 
Spisningen kan kombineres med et ”kulturelt emne” – rundvisning i en bunker, ølsmagning, 
hjertestarter, konstruktion og støbning af køle, vi vil spørge medlemmer om mulige emner. 
Program udarbejdes ved septembermødet. 
 
5. Evaluering af musik på broen 
 
Musik-arrangementerne har været meget velbesøgt (20-60 personer) – men deltagerne har ikke 
været gæstesejlerne. PR for arrangementerne kan med fordel intensiveres. Fortsættelse af 
arrangementerne vil blandt andet vil afhænge af et tættere samarbejde med 
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motorbådsklubben. Vi vil overveje også at samarbejde med Musikskolens forskellige bands, da 
det kan være et udstillingsvindue for bands in spe. 
 
6. Ansvarlig for cykler og vognes tilstand  
Tilsyn med cykler og transportvogne indgår i havnefogedopgaverne. Reparationer, punktering 
m.m. klares af cykelhandleren eller VST. 
 
7.   Uddybning mv.  
Der er rykket for afklaring af hvornår, men der er stadig ingen afklaring af hvornår, der kommer 
gang i uddybningen. Bundprøverne er endnu ikke taget. 
 
8.   AMBA vedr. stiger og klap tilladelse 
Det er problematisk at sikkerheden i havnen ikke er på plads herunder placering af 
redningsstiger. 
 
Hans Jørgen påtager sig at projektere arbejdet med etablering af ”sikker havn”. Der nedsættes 
en lille arbejdsgruppe. Der er ansøgt penge fra Trygfonden. Hans Jørgen er tovholder for dette 
og for etablering af arbejdsgruppen. 
 
9.   Foreningens fremtidige strategi 
Hvilke visioner har vi for den fremtidige organisering af lystbådehavnen. Hvad vil vi i fremtiden? 
Skal vi nedbryde barrierer mellem klubberne? Hvilke planer har vi for aktiviteter for fremtiden? 
Hvilken målgruppe skal vi fremover please? Hvordan får vi inddraget nye (måske også de 
”gamle”) medlemmer i klubbens aktiviteter. Vi drøfter videre med dette ved næste 
bestyrelsesmøde og ved næste generalforsamling.  
 
10.  Status VST 
Inden sæsonen slutter skal afløbsrørene frostsikres – Klaus/VST tager sig af dette. 
Opsætning af hylder til turistmaterialer, tidsskrifter m.m. efterspørges. Carl Erik forespørger 
Henrik. 
 
11. Afvikling af bådfonden 
Carl Erik og Jimmy vil i fællesskab afklare formalia omkring afvikling af bådfonden, således at det 
er klar til generalforsamlingen. 
 
12. Jubilæum 
Det er vigtig for foreningen, at der er personsammenfald i bestyrelsen, der planlægger og der 
deltager i jubilæet. Forventningsafstemning omkring jubilæet drøftes ved næste 
generalforsamling udfra oplæg fra bestyrelsen. 
 
13. Næste møde 
Deltagelse i Havnens dag drøftes ved september-mødet. 
 
17.08.16/UKL 


