
             Sejlforeningen Vikingen                        

Referat                              Bestyrelsesmøde          
Tid & sted: D.  10. juni 2015     kl. 19.00 i Vikingens klubhus       

 

Indkaldelse er sendt til:                                                     Mødt Afbu
d 

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  

Michael Hammer Hansen.       Bestyrelsesmedlem.                                   x     

Ulla Klimt.                                 Bestyrelsesmedlem.       x  

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

 

1. Godkendelse af referat af 24. marts 2015 

Godkendt 

 

2. Klubhuset, under gulvet, facaden, skiltning  ce 

CE fremlagde overslag af renovering af gulvet/under gulvet. Pengene kan findes i 

årets budget. Enighed om at sætte i værk. Det bliver i begyndelsen af august. 

Laves samtidig med bølgeskot, som er et A.M.B.A anliggende. 

 

Facaden på klubhuset er vedtaget renoveret. Der er enighed om at vente til 

næste regnskabsår. Vi får nyt tilbud fra Entreprenøren som indeholder en 

100 mm. Isolering i væggene, dog således, at den nederste del udføres i 

flamingo, så den kan modstå højvande. 

 

Varmepumpe kan fås til ca 15.000 - 19.000 inkl. moms (na), men vi venter 

muligvis til 2017. 

Skiltning på facade:  



Der er fremsendt forslag til skiltning på klubhuset på vandsiden. Sejlforeningen 

Vikingen + logo. Skal sidde midt under vinduerne. HJ og ce arbejder videre med 

sagen. 

 

3. Økonomi: 

Der er kun få restancer. Økonomien er sund og fornuftig. 

 

4. Forsikringer, korrespondance med Codan. 

Der har været dobbeltforsikring. Codan betaler tilbage for de sidste 3 år. Der er 

redegjort for forskelle og ligheder i nuværende leverandør, holdt op imod tilbud fra 

anden side. 

 

5. VST Status: 

Fungerer fint. 5-12 personer møder op hver gang.  

De får lavet en masse “forskønnelsesarbejde” samt små og større praktiske 

opgaver. Nikolaj og Michael laver (svejser) broen udvendig. HJ laver en mere 

langsigtet plan for møderne.   

 

6. Udspil Kragenæs sejlklub: 

2 Vindmølleparker skal opstilles på hhv Kirkegrunde v. Agersø og den anden ved 

Vejrø. Kragenæs sejlklub vil gerne protestere, formanden har støttet. 

 

7. Status Pinsestævnet: 

Gik godt, selvom der ikke var kapsejlads! Sakskøbing og Guldborg har givet 

tilsagn om, at det var hyggeligt. Arrangementet løb rundt. Der var flere, som 

efterspurgte en eller anden form for kapsejlads. Bestyrelsen henstiller til, at alle 

medlemmer er opmærksomme på i løbet af året at indsamle præmier til lotteriet. 

 

8. Havnefoged status, instruks, ferieplan: 

Bestyrelsen har fyldt ud i kalenderen, da der ikke er mange medlemmer, som har 

meldt ind. Men tak til dem som har! Bestyrelsen efterlyser endnu engang 

medlemmer, som kan hjælpe til. 



Hvis gæsterne har betalt for flere dage, og de dage strækker sig over flere 

“havnefogeder”, lader man kuverten ligge i tasken. 

CE har lavet aftale med Guldborg om, at vi kan ligge til halv pris der. Max 2 døgn. 

Noteres i guiden for havnepengeopkrævning.  

CE hænger plan og kontakter op i glasskabet. 

  

  

9. Kanalhavnen, skiltning   ce 

Skilte og brevindkast er sat op. 

Forlængelse af pæle på flydebro   Nikolaj 

Forlænges så de kommer op i niveau med de øvrige pæle. (Klaus og Nikolaj) 

 

10. Vild med vand projektet. 

Kragenæs laver det i år. Vi kan ikke være med i år. 

HJ har et forslag til event i 2016. Der skal mange folk til - også fra andre klubber, 

kommunen, middelaldercentret, Pandebjerg osv. En midsommer/lysfest. 

HJ og CE laver grovskitse til næste møde. 

 

11. Turbøjer: Nikolaj og Michael prøver at finde dem. Det bliver et aftenprojekt. De 

skal bruge en bøje mere. Kæderne skal efterses hvert år. 

 

12. Jubilæum 2019: Vi diskuterede finansiering af jubilæet i 2019.  Forslaget 

fremlægges på næste generalforsamling. Der skal allerede nu tænkes på, om 

nogle udefra skal komme. 

 

13. Videoovervågning af klubhuset: 

CE har sendt ansøgning af sted til Sydsjælland og Lolland Falsters Politi. 

Klaus har 2 gange haft ubudne gæster indenfor de sidste dage. Politiet kan 

kontaktes, hvis man ønsker patruljering på havnen eller føler sig utryg.  

Anlæg med 3-4 kameraer på koster ca 20.000.   

  

14. Eventuelt: 



 

Kan der sættes en bom op, ved kanalhavnen i stedet for hængelås, eller evt. 

piller med lås i toppen. Det kunne også være en god idé med nogle 

skraldespande. Martin og CE undersøger sagen. 

 

15. Ved evt. arrangement på Fejø til næste år. Skal der betales for børnebørn eller 

børn under en vis alder?  

Det vil blive præciseret, hvis der er aldersgrænser for betaling for børn.  

 

16. Næste møde d. 10. august kl 19.00 i klubhuset 


