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Referat fra generalforsamlingen i Sejlforeningen Vikingen den 19.02.19 

 

 

Formanden for Sejlforeningen Vikingen Carl Erik Hansen ønskede velkommen til dette års 

generalforsamling.  Herefter mindedes de forsamlede medlemmer Jesper Løw med 1 minuts stilhed. 

 

1. Valg af dirigent og referent 

På vegne af bestyrelsen foreslog Carl Erik Hansen Flemming Hansen som dirigent og Ulla Klimt som referent 

for generalforsamlingen. Begge blev valgt. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er lovlig, idet den varslet gennem klubbladet, der udkom i 

oktober 2018, via hjemmesiden og sms til alle medlemmer. 

I generalforsamlingen deltog 32 medlemmer ud over bestyrelsen. 

 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbende år 

Bestyrelsens beretning 

Carl Erik Hansen aflagde på vegne af bestyrelsen beretning for det forløbende år. I beretningen 

fremhævede Carl Erik Hansen blandt andet medlemmernes meget positive opbakning til de mange 

aktiviteter, der har været i den forgangne år, herunder Vegvisir, Nysted-turen, tirsdagskapsejladserne, 

Matchrace i Guldborg og til vinterarrangementerne.  Vegvisir 2018 blev det største arrangement som indtil 

nu var blevet gennemført i Vikingens historie. Vegvisir 2019 tegner til at blive endnu større. Der var en stor 

tak til de mange frivillige hjælpere fra de deltagende klubber. 

I det forløbende år har der været stor aktivitet i jubilæumsudvalget, så jubilæet kan fejres med maner. Niels 

Thal Jensen m. fl. har forfattet et 150 års-jubilæumsskrift med spændende fortællinger og billeder fra før og 

nu. Den 31. august 2019 vil blive en fantastisk jubilæumsdag med udgivelse af festskriftet, reception og stor 

jubilæumsfest for alle medlemmer. 

En del af indtægterne til Vikingen kommer fortsat fra gæstesejlerne, derfor opfordrede Carl Erik Hansen 

nok engang medlemmerne til at give en hånd med havnefogedopgaverne især i sommermånederne. Det er 

en ekstremt vigtig opgave at få vores gæstesejlere til at føle sig "hjemme" i vores havn. 

Carl Erik Hansen sluttede af med en stor tak til alle, der har medvirket til aktiviteterne, til VST, til 

instruktørerne i Sejlerskolen, til Lars Wollesen og Morten Henriksen for deres støtte til vores 

ungdomssejlere og til bestyrelsen. En særlig takt til Lilian Oldrup, som nu efter 4 års arbejde i bestyrelsen, 

takker af for denne gang. 

Beretning fra Vikingen ungdom 

Der deltog ingen fra ungdomsafdelingen, så Carl Erik Hansen oplæste beretningen fra ungdomsafdelingen 

på vegne af Morten Henriksen og Lars Wollesen. 
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I denne takkede de for den store opbakning fra VST m.fl. til de mange praktiske gøremål i forbindelse med 

klargøring og reparationer af jollerne og bådene samt hygge og fællesspisning ved opstarts- og 

afslutningsarrangementerne. I foråret 2018 har ungdomsafdelingen modtaget en 29er fra familien Nobel. 

En helt fantastisk gave til ungdomssejlerne. 

Nogle af ungdomssejlerne deltog i Harbo Cup for at forsvare kredsmesterskabet. Der var hård kamp ved 

startlinjen og ved mærkerne samt gode spændende sejladser – men kredsmesterskabet kom ikke med 

hjem. 

Beretning fra Vikingens Service Team (VST) 

Hans Jørgen Kristiansen fortalte lidt fra de i alt 11 møder, der har været afholdt i VST i 2018. Mellem 18 og 

25 medlemmer deltager, en enkelt gang har der været 33 (også pigerne deltager flittigt). VST er et rigtig 

godt tiltag, hvor det først og fremmest handler om at få noget socialt til at spille. Der er nemlig ikke noget, 

der slår menneskeligt samvær, idet det er det bærende fundament i alt, hvad vi mennesker foretager os. 

Traditionen tro holdt VST den årlige julefrokost, hvor 51 fik alt hvad de kunne spise og drikke. I forbindelse 

med Vegvisir Race 2108 gjorde VST en helt fantastisk indsats med både tilrigning og afrigning samt under 

afviklingen. 

Som noget nyt har VST i det forgangne år hjulpet til i ungdomsafdelingen hver uge i forbindelse med 

ungernes ugentlige dag på søen. Fem personer har på skift stillet op til denne aktivitet, så det håber jeg, at 

vi kan fortsætte med i 2019 - vi skulle gerne have mere gang i ungdomsafdelingen. 

Hans Jørgen sluttede beretningen med en STOR tak til alle VST’s medlemmer for deres fremmøde til VST 

møderne og indsatsen og engagementet i gruppens projekter - ingen nævnt, ingen glemt. 

Beretning fra tirsdagskapsejlads 

Niels Thal Jensen fortalte lidt fra de i alt 12 tirsdagskapsejladser, som har været afholdt i 2018. Det gode 

vejr har givet gode vilkår for spændende sejladser, hvor der var kamp til stregen i nogle af sejladserne. Der 

har været 10-13 både til start, det er heldigvis en svag fremgang i antallet af deltagende både. 

Der har været stort fremmøde og god stemning ved den efterfølgende spisning. Nye "minier" er kommet 

til, således at der er brug for de nyanskaffede høje børnestole. 

Beretning fra motionsholdet 

Lene Kristiansen stod for en lille beretning fra motionsholdet. Vi har været op til 22 vikinger, der mødes 

hver mandag kl. 17.30-18.30 på SOSU-skolen – men der er plads til flere. Susanne og Lis sørger for at der er 

god motion både for mavemusklerne og lattermusklerne. 

Beretning fra sejlerskolen 

Jimmi Madsen kunne fortælle, at der havde været 4 elever, som deltog i sejlerskolen i foråret 2018 og 2 i 

efteråret 2018.  Undervisningen er blandt andet varetaget af Jørgen Rasmussen og Jimmi Madsen. Målet 

med sejlerskolen er at lære at sejle for sejl. Det må siges, at det er lykkedes, idet det har medført, at to af 

eleverne har købt egen båd. 

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt bestyrelsens beretning for det forløbende år.  
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3. Forelæggelse af regnskabet for det forløbende år 

Med udgangspunkt i det udleverede regnskab for 2018 gennemgik kasserer Martin Sønderskov regnskabet 

for det forløbende år. Den ordinære drift giver et overskud på 15.013 kr. i indeværende år.  

Vikingen har 128 aktive og 21 passive medlemmer. I 2017 var der 127 aktive og 23 passive medlemmer. 

Pælelejen er steget med ca. 10.000 kr., dette skyldes hovedsageligt en forskydning mod dyrere 

pælepladser. Antallet af vinterliggere er faldet. Den største del af indtægterne fra pælepladserne går fortsat 

næsten ubeskåret videre til AMBA'et. Indtægterne fra gæstesejlerne er steget med 4.000 kr., hvilket kan 

tilskrives ekstra både i forbindelse med Vegvisir. 

Udgifter til gæster på ca. 6.000 kr. er en ny post, heri indgår blandt andet indkøb af grill, reparationer af 

cykler, honorarer til musik på broen m.m.. 

Udgifter til klubhuset rummer ud over udgifter til el, rengøring, forsikring m.m. udgifter til lydisolering af 

loftet. Udgiftsposten til møder og fester indeholder honorar og andre udgifter til vinterarrangementerne, 

udgifter til standerhejsnings- og standerstrygningsarrangementer, Nysted-tur m.m. 

Jubilæumshensættelserne på 123.000 kr. fremgår af regnskabet, men disse vil blive anvendt til 

jubilæumsarrangementerne her i 2019. 

Overskuddet fra sidste års Vegvisir henstår efter aftale med de deltagende klubber til brug som startkapital 

for Vegvisir 2019  

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

I regnskabet for 2018 er værdien af klubhuset ligesom de andre år anslået til en værdi på 423.554 kr. 

Klubhusets særlige beliggenhed gør det særdeles vanskeligt at fastsætte en objektiv værdi af klubhuset. 

Værdien af klubhuset bliver derfor i 2019 nedskrevet til 0, således at ansættelsen af foreningens 

egenkapitalen mere retvisende udtrykker foreningens likvide beholdning.  

Generalforsamlingen godkendte denne nedskrivning. 

 

4. Behandling af indkomne forslag 

Carl Erik Hansen fremlagde på vegne af bestyrelsen et forslag om oprettelse af en fond til brug for særlige 

forhold relateret til Sejlforeningen Vikingen. Den til enhver tid siddende bestyrelse for Sejlforeningen 

Vikingen kan beslutte, hvordan disse fondsmidler skal anvendes.  

Det foreslås, at hvert medlemskab af Sejlforeningen Vikingen – familiemedlemsskab eller aktivt 

medlemsskab – indbetaler et særligt bidrag til denne fond på 200 kr. per år. Dette bidrag foreslås opkrævet 

første gang i forbindelse med kontingentindbetalingen for 2020. 

Det nuværende bidrag til jubilæumsfonden ophører med udgangen af 2019.  

Generalforsamlingen godkendte opkrævning af bidrag til en fond til brug for særlige forhold med virkning 

fra 2020. 
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5. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for det kommende år.  

Generalforsamlingen tilsluttede sig dette. Kontingentet i 2019 bliver derfor inklusive bidrag til klubhusfond 

og jubilæumsfonden: 

 

Aktiv 1.000 kr. 

Junior 500 kr. 

Familie inkl. børn under 21 år 1.350 kr. 

Passiv 200 kr. 

Motion under forudsætning af 

mindst passiv medlemsskab 

100 kr. 

 

6. Valg af formand i ulige år og kasserer i lige år 

I ulige år er formanden på valg. Carl Erik Hansen er villig til genvalg. Der var ingen modkandidater. 

Carl Erik Hansen blev genvalgt som formand for Sejlforeningen Vikingen med applaus fra forsamlingen. 

 

7. Valg af 2-3 repræsentanter til bestyrelsen 

Der skal vælges 2-3 repræsentanter til bestyrelsen. På valg er Lillian Oldrup, Hans Jørgen Kristiansen og 

Louis Grausø. Lillian Oldrup genopstiller ikke, men Hans Jørgen Kristiansen og Louis Grausø modtager 

genvalg. Henrik Piil har meddelt bestyrelsen, at han gerne vil opstille som repræsentant til bestyrelsen. 

Der meldte sig ingen yderligere kandidater. Hans Jørgen Kristiansen, Louis Grausø og Henrik Piil blev valgt 

til bestyrelsen for de kommende to år med applaus fra forsamlingen. 

 

8. Valg af 2 revisorer 

Kim Pedersen og Lene Kristiansen er på valg som revisorer. Begge er villige til genvalg.  

Der meldte sig ingen yderligere kandidater. Lene Kristiansen og Kim Pedersen blev valgt til revisorer for det 

kommende år med applaus fra forsamlingen. 

 

9. Valg af 1 revisorsuppleant 

Lisa Hendriksen er på valg som revisorsuppleant. Hun er villig til genvalg.  
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Der meldte sig ingen yderligere kandidater. Lisa Hendriksen blev valgt til revisorsuppleant for det 

kommende år med applaus fra forsamlingen. 

 

10. Eventuelt 

I forbindelse med det kommende års arrangementer efterlyses tovholdere. Tovholdere: 

 for standerhejsning – Ulla Klimt 

 for standerstrygning – Ulla Klimt 

 for Nysted-turen – vakant, tovholder efterlyses ved næste klubaften 

Carl Erik Hansen orienterede om, at Næstved Sejlklub har meddelt, at de opsiger aftalen om, at 

medlemmer af Vikingen kan ligge gratis i Karrebæksminde. Dette er gældende fra i år. Som en konsekvens 

af dette, vil sejlere fra Næstved Sejlklub også blive opkrævet havnepenge hos os. 

På spørgsmål fra forsamlingen om der er nyt om uddybning og markering af sydrenden, kunne Carl Erik 

Hansen fortælle, at Kystdirektoratet fortsat mente, at afmærkningen var korrekt. 

Flemming Hansen gjorde opmærksom på, at kommuneplanen i forbindelse med Ø-projektet snart kom ud i 

høring. Han opfordrede bestyrelsen til at deltage i debatten og fremkomme med klubbens ønsker og 

forbehold i relation til planerne. 

Leif Videkrantz takkede bestyrelsen for indsatsen i den forgangne periode. 

Dirigenten takkede for god ro og orden. 

 

 


