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Sejlforeningen Vikingen 

             

Referat Bestyrelsesmøde          

 den 11. oktober 2018      

 

                                                  Mødt Afbud 

Carl Erik Juel Hansen - formand                                                             x  

Hans Jørgen Kristiansen - næstformand                       x  

Martin Sønderskov - kasserer              x  

Lilian Oldrup - sekretær                  x 

Louis Grausø - bestyrelsesmedlem    x  

Klaus Møller - bestyrelsesmedlem x  

Ulla Klimt - bestyrelsesmedlem x  

     

Lars Solberg Wollesen – ungdomsafdelingen (udenfor bestyrelsen).  x 

 
 
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 14. juni 2018 
Referatet blev godkendt. 
 
2. Økonomi  
Martin gennemgik status for regnskabet for Vikingen til nu. Det ser fornuftigt ud. Det er tæt på 
samme resultat som sidste år ved samme tid. 
 
Overskuddet fra Vegvisir bliver antageligt ca. 24.000 kr. (som skal deles mellem de involverede 
klubber). Carl Erik og Martin udarbejder en kort opgørelse over regnskabsresultatet, som sendes 
til de deltagende klubber. Styregruppen har besluttet, at overskuddet bliver henlagt til 
startkapital for næste års Vegvisir kapsejlads. 
 
3. Nyt fra jubilæumsudvalget 
Der mangler enkelte tilbagemeldinger på fondsansøgninger om tilskud til markering af Vikingens 
jubilæum. Aftalerne om traktement til receptionen og jubilæumsfesten på Hotel Falster er på 
plads. Budgettet for jubilæumsaktiviteterne vil med et deltagerantal på 100 blive på 167.000 kr. 
Heri er også inkluderet jubilæumsskrift, -stander og -plakater. 
 
Jubilæumsudvalget beslutter hvem, der indbydes til receptionen. Der vil være "bindende 
tilmelding" til jubilæumsfesten inden en nærmere fastlagt deadline. Afbud efter deadline vil 
medføre indbetaling af et fastlagt gebyr. 
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4. Evaluering af Vegvisir 
Deltagerne i Vegvisir har givet topkarakter til afviklingen af årets kapsejlads. På nuværende 
tidspunkt er planlægningen af næste års kapsejlads allerede godt i gang. Tilmelding starter den 
15.10.18. Der er planer om nye valgmulige baner for doublehand sejladserne og ekstra 
organisatoriske tiltag i relation til sikkerheden. Næste års kapsejlads satser på op til 250 
deltagende både. 
 
Hans Jørgen indkalder til et intern evalueringsmøde i starten af november 2018. 
 
5. Indkøb af Harba kiosk 
Der er meget positive erfaringer med betaling af havnepenge via den foreløbigt installerede 
Harba kiosk i forgangen. Bestyrelsen besluttede at indkøbe en "professionel" Harba kiosk til 
installation udendørs. Pris ca. 10.000 kr. 
 
6. Fordeler vi bestyrelsesopgaverne godt nok?  
Som opfølgning på drøftelserne ved sidste bestyrelsesmøde har Louis udarbejdet et 
diskussionsoplæg til fordeling af arbejdsopgaver. 
 
Oplægget giver et godt overblik over arbejdsopgaverne samt ikke mindst hvem der er ansvarlig 
og hvem der er tovholder for opgaverne. Oversigten udsendes sammen med referatet. Endelig 
tilretning af oversigten afklares ved næste bestyrelsesmøde. 
 
7.   Planlægning af vinterens klubaften, hvem gør hvad?  
Carl Erik fremlagde konkrete forslag til indlæg for vinterens klubaftener. Der var tilslutning til 
disse. De indskrives i aktivitetskalenderen dels på hjemmesiden dels i førstkommende klubblad. 
 
Tovholder for klubaftenen den 06.11.18 er Carl Erik, tovholder for den 10.01.19 er Hans Jørgen, 
tovholder for den 05.02.19 er Martin og tovholder for den 07.03.19 er Louis. 
 
8.   Skal vi fortsat have musik på broen? 
Der har været 20-30 deltagere ved sommerens musik på broen arrangementer. Arrangementet 
fortsætter. Carl Erik aftaler nærmere med forskellige musikere. Tovholdere for de enkelte 
arrangementer kombineres med aftaler om varetagelse af havnefogedopgaverne.  
 
Martin undersøger formalia omkring lejlighedsspiritusbevilling til disse lørdage, så Vikingen kan 
sælge vin, vand og øl til tilhørerne. 
 
9.   Hvor står vores havn i fremtiden 
Det kan forudses, at der i nær fremtid vil komme meget store udgifter blandt andet til 
uddybning og vedligeholdelse af havneanlæggene i Slotsbryggen. Der er ansøgt om frigørelse fra 
disse udgifter. For nuværende afventes svar fra Guldborgsund kommune.  
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Det kniber med parkeringspladserne tæt på lystbådehavnen. Bestyrelsen opfordrer 
medlemmerne til at udvise hensyn ved parkering af bilen både ved korttidsparkering og ikke 
mindst ved langtidsparkering.  
 
10.  Ungdomsafdelingen, herunder fremtiden for denne 
Der er stort behov for "voksen-opbakning" til ungdomsafdelingens aktiviteter, således at der 
kan komme lidt mere gang i aktiviteterne for ungdomssejlerne. Hans Jørgen udarbejder en plan 
for denne opbakning. Der er brug for 2-3 forældre, som vil være supportere. 
 
 
Carl Erik udarbejder et skriv til klubbladet med en opfordring til deltagelse i ungdomsafdelingens 
aktiviteter. 
 
11. Generalforsamling 2019 
Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 19.02.2019 kl. 19.00. 
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 
10.01.19. Regnskabet et tilgængeligt i klubhuset senest 25.01.19. 
Indkaldelse til generalforsamling annonceres på hjemmesiden og i klubbladet. 
 
11.1 Bestyrelsens sammensætning næste år 
På valg er:  

 Carl Erik Hansen – villig til genvalg 

 Hans Jørgen Kristiansen – villig til genvalg 

 Louis Grausø – villig til genvalg 

 Lilian Oldrup – genopstiller ikke 
 
11.2 Forslag til videreførelse af klubhusfond 
Bestyrelsen stiller forslag til videreførelse af bidrag til klubhusfond via kontingent for aktive 
medlemmer. Carl Erik udarbejder et forslag til drøftelse ved generalforsamlingen. 
 
12. Eventuelt 
Det understreges på det kraftigste overfor alle, at brug af åben grill ikke er tilladt på broerne. 
Denne påpegning indskrives på hjemmesiden og indføjes i den skriftlige aftale om lån af 
klubbens lokaler.  
 
Både over 15 meter må af sikkerhedsmæssige årsager ikke lægge til ved vores broer. Carl Erik 
aftaler nærmere med Nykøbing havn hvilke steder, vi henvise disse sejlere til. Denne 
begrænsning og henvisning til mulige steder indskrives på hjemmesiden. 
 
Der er indvielse af det nye klubhus for Motorbådsklubben Guldborgsund den 20.10.18. Carl Erik, 
Hans Jørgen og Gert deltager. 
 
Der er bestyrelsesmiddag den 15.02.19 kl. 19.00 i Vikingens klubhus. Ud over bestyrelsen med 
ledsager deltager inviterede gæster. Ulla er tovholder for denne. 
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Næste bestyrelsesmøde: 
 
fredag den 15.02.19 kl. 18.00-19.00. 
 
15.10.18/UKL 


