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 Formanden har ordet 

 Forleden faldt jeg over et citat, som lyder: 

 ”Økonomiske vismænd kommer i reglen altid  

 for sent og sætter først lus i skindpelsen, når man 

 er klædt af til skjorten”. (Otto Ludwig) 

 

Som I alle ved drives vores havn ( alt vedrørende broer pæle installationer, uddyb-
ning osv. broerne omfatter også hele Slotsbryggen), af et A.M.B.A. som vi blev en del 
af i 2004. Vi startede med at låne 1 mio. kr. af kommunen, til bla. at reetablere syd-
broen.  I 2016 betaler vi sidste afdrag på den gæld, som pt. udgør ca. Kr. 150.000.Til 
sæsonen håber vi at kunne få en klaptilladelse, så vi kan uddybe vore pladser, for kr. 
ca. Kr. 200.000. Så er kassen tom igen. 

 

I år har vi (igen) renoveret bølgeskot mv. For et 6 cifret beløb. Det siger sig selv, at 
denne vedligeholdelse vil blive ved, også i fremtiden, derfor må vi være forberedt på, 
og rustet til, at kunne ha’ de økonomiske kræfter der skal til, for at vedligeholde den 
havn, som vi alle sætter stor pris på. 

 

Der har tidligere været præcedens for at Vikingens medlemmer udførte stort set al 
den vedligeholdelse. Det er en kendsgerning, at det kan vi ikke blive ved med, og der-
for vil fremtidens udgifter i A.M.B.A’et også stige. Jeg forestiller mig derfor, at det i 
2017, kan komme på tale at hæve pæle lejen, så vi er rustet til de udfordringer, vi 
ved kommer. Som det er i dag, betaler vi 90 % af den pæleleje, som vi opkræver hos 
vore medlemmer videre til A.M.B.A.’et. En eventuel fremtidig forhøjelse  af pæle le-
jen, vil derfor for 90% vedkommende, ende i A.M.B.A. kassen, hvor der er stærkt 
brug for den.  

 

Som I vil læse andetsteds i dette blad, har vi planlagt en omfattende aktivitetskalen-
der, for resten af 2015 ( VST regi), men ikke mindst for den kommende sæson. 

 

Operation ”hus understøtning” er nu gennemført, og vi kan i lang tid fremover være 
trygge ved funderingen under vores klubhus. 

 

I er tidligere orienteret om, at vi den 1. januar starter på at renovere hele klubhusets 
facade, og i samme forbindelse, øger vi isolationslaget markant, således at vi i fremti-
den, kan benytte huset hele året. Derfor sætter vi allerede nu varmepumper op i 
klubhuset, hvilket medfører at vi kan opvarme huset langt billigere, end det før har 
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været tilfældet. Et ganske omfattende renoveringsprogram, som kun kan lade sig gøre, for-
di Vikingen i sin tid lavede en ”klubhusfond”, på opfordring af et fremsynet medlem ” Niels 
Thal Jensen”. 

 

2016 bliver et udgift tungt år for foreningen, men vi har midlerne til at gøre det. 

 

Med Lilian i spidsen, har vi sat os for, at forsøge at trække nye medlemmer til i aldersgrup-
pen 25 til 40 år, blandt beboere i området. Som Lilian siger :” Der må være nogle derude, 
som vil kunne få lige så megen glæde af at sejle, som vi gør”. Dette projekt, vil med stor 
sandsynlighed inddrage nogen af jer, i forbindelse med at få folk ud på vandet. Vi skal jo 
have aktiveret et ”fluepapir”, for at få folk til at komme, og der kommer I ind i billedet. 

 

Som I kan læse i aktivitetskalenderen, har vi programsat 4 lørdage i højsommeren, med: 
”Musik på broen”. Med dette indslag vil vi gerne give vores gæster ,men naturligvis også 
alle os andre, en oplevelse, som vi håber på, vil betyde at vore gæster har lyst til at komme 
igen. Husk: Gæsterne skal forkæles, og føle sig velkomne i Vikingen. 

 

I 2015 gennemførte vi to nye arrangementer. Dels matchrace i Guldborg, som blev en bra-
gende succes, og derfor er indskrevet i programmet igen i 2. week-end i september. 

 

Skaldyrsaftenen, blev en lige så stor succes, og gennemføres igen i 2016, dog har vi valgt at 
flytte datoen til dagen efter Sankt Hans, fredag den 24. juni. Denne dato betyder at der bli-
ver lidt mere luft i kalenderen i september måned, som i 2015, var ret hektisk. 

 

Når vi nu var i gang, så forsøger vi at gennemføre en tidligere festlig begivenhed, nemlig et 
karneval, som vi i skrivende stund satser på at gennemføre i klubhuset, den 30. januar. 
Husk at følge med på hjemmesiden, hvor al yderligere information/tilmelding, vil foregå. Vi 
kigger lidt på om vi kan arrangere en Bowling dag, som tidligere, lykkes det, vil informatio-
nen ligge på hjemmesiden. 

 

Afslutningsvis deltager Hans Jørgen og jeg, i en informationsdag i Næstved sejlkub, arran-
geret af ”Vild med vand projektet”. Projektet går ud på at lave ”Havnens dag i hele konge-
riget søndag den 29. maj, og senere div. opfølgnings aktiviteter ud over sommeren. 

 

Så ved I lidt om hvad vi får tiden til at gå med, og vi håber I har lyst til at deltage med ligeså 
megen engagement, som I plejer at gøre. 

 

Carl Erik  
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Sommerferie 2015—Nyborg Voldspil—The Sound of Music 

 

Dino, Appolonia og Mette K mødtes i Rudkøbing den 14. juli i et meget fint sommervejr. 

Vi blev der to overnatninger, hvorefter vi sejlede til Nyborg. Vi havde en plan! 

Vi havde købt billetter til The Sound of Music – Nyborg Voldspil 2015 – lørdag den 18. 

juli kl. 19.30. Vi var meget forventningsfulde til forestillingen – men også til vejret! 

Vejrudsigten tegnede okay – vores tasker var fyldt med ost, pølse, vin, frugt o.a. samt 

tæpper, jakker, tørklæder etc. Vi satte kursen mod volden kl. 17.30, fandt et bord og fik 

dækket op. Fantastisk måltid og dejlig hygge i solskæret. Billede blev taget af en anden 

glad voldspils-tilskuer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vores pladser blev indtaget, og alt det medbragte af jakker o.a. blev straks taget i brug. 

På rækken foran os satte en mor med sine tre drenge sig sammen med drengenes mo-

ster og onkel. Alle var ’langhalsede’ og forventningsfulde – og moren – kiggende på sine 

drenge— fortalte stolt, hvorfor de var kommet. ’Vores far er kapelmesteren’. Det var en 

ekstra ’forestilling’, vi Vikinger fik med der. 

The Sound of Music–forestillingen var fantastisk! Alt klappede, der blev sunget, spillet 

teater, danset og hvilken musikfremførelse! 

I pausen blev vi beværtet med medbragt kaffe og hjemmebagt mormorkringle – af Hans 
Jørgen, som havde brugt eftermiddagen på frembringelse af denne kringle i Mette K! 
Alle var glade og tilfredse. 

 

Vi var alle enige om, at vi vil opfordre vores sejlervenner – hvis I skal forbi Nyborg en 
kommende sommer – til at gøre ophold og opleve et Nyborg Voldspil! 
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Vi sejlede fra Nyborg mandag morgen med kurs mod forskellige nye mål – Mette K sejlede 

ud kl. 9 sammen med et antal store gamle sejlskibe, som skulle sejle Fyn rundt.  

Også en oplevelse til vores rygsæk. 

Lene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalforsamling i Sejlforeningen Vikingens bådfond  
 

 tirsdag den 23. februar 2016 kl. 18.30 i Vikingens klubhus. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Forelæggelse af regnskab 

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

5. Eventuelt  

 

På bestyrelsens vegne 

Jimmy Madsen 

formand 

 Er du medlem af Sejlforeningen Vikingen er du også medlem af bådfonden—mød op! 
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Sejlforeningen Vikingens ordinære generalforsamling 

 

 tirsdag den 23. februar 2016 kl. 19.00 i Vikingens klubhus. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, herunder beretning fra udvalg 

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år 

 Regnskabet er tilgængeligt i klubhuset senest den 5. februar 2016 

4. Behandling af indkomne forslag 

5. Fastsættelse af kontingent 

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

 På valg er: kasserer Martin Sønderskov. Valget er for 2 år. 

7. Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år og 2-3 i lige år 

 På valg er:  Klaus Møller, Michael Hammer Hansen og Ulla Klimt. 

 I alt kan der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. Valgene er for 2 år. 

8. Valg af 2 kritiske revisorer 

 På valg er: Kim Pederen og Lene Kristiansen. Valget er for 1 år. 

9. Valg af 1 kritisk revisorsuppleant 

 På valg er:  Remi Skovgaard Hansen. Valget er for 1 år. 

10. Eventuelt  

 

Forslag der ønskes forelagt og drøftet ved generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 10. 
januar 2016. 

Under generalforsamlingen vil der være kaffe/te, vin, øl og vand. 

 

Bestyrelsen 
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Nyt fra Vikingen ungdom 

 

Sommer sæsonen 2015 – et par glimt 

Foråret bød på koldt og blæsende vejr, men ind imellem var vi heldige og have en god 

træning uden for meget vind. 

Grundlovsdag lå i år på en fredag ,så weekenden var perfekt for Sydstævnekredsens 

FejøCamp. Vikingen havde flere sejlere med og bla vores tidligere træner Jens Kristian 

var mødt op til lejligheden. Det blev tre gode dage på Fejø som dog var lidt rigeligt ud-

fordret af havnebyggeri. Vi dog kan glæde os til at det vil gøre det super fint til næste 

års Camp. Tak til gode kræfter i Bandholm Sejlklub for at få dette til at køre. Og tak til 

Morten som deltog som leder fra Vikingen. 

 

Der har før sommerferien været afholdt et ungdomsledermøde for kredsens klubber og 

det har resulteret i, at vi i efteråret fik to fælles samlinger. Første i Nysted – hvor der dog 

var vindstille.. men masser af vand sjov  og en efterfølgende i Bandholm hvor vi lige 

nåede at sejle 2 timer inden kulingen kom fra SW. Der vil blive satset på mere samarbej-

de klubberne imellem også til næste sæson, så vi kan tilbyde flere samlinger i løbet at 

året og komme rundt og sejle forskellige steder og møde sejlere fra de andre klubber og 

få knyttet venskaber på tværs. 

Sæsonafslutningsbal var som altid Harboe Cup. Harboe Cup var i år DM for A-optimist 

med 75 startende joller.   

Mads endte samlet som nr 52 og blev således kredsmester for Opti-A (længst til højre) . 

Dette års DM-mestre ses med løftet pokaler for drenge og piger. 
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Vikingens Service Team (VST) 

 

Vikingens Service Team er kommet rigtig godt fra start og i al beskedenhed, er ideen 
”faldet i god jord” hos medlemmerne. Der har været afholdt en hel del møder her i den 
nu - snart forgangne sæson. 

 

Hvad laver de så, når de mødes i det der VST? 

Ja – de starter altid med en kop kaffe og ind imellem med et stykke kage til. Så er der en 
hel masse snak om løst og fast og om, hvordan verden så ud, før den gik af lave. 

Der bliver også tid til at fortælle hinanden om vores forskellige helbredsmæssige udfor-
dringer – ja det er faktisk en rigtig god gang terapi (vi kan lige så godt vende os til or-
det), sådan at få snakket med nogen om den del af livet. 

De fleste gange har vi også planlagt et større eller mindre stykke arbejde, som vi så går i 
gang med efter kaffen. Der holdes selvfølgelig også en pause, hvor der indtages væske, 
så ikke vi dehydrerer. 

 

Vi har allerede planlagt en del arbejder, vi skal i gang med, når vi skriver 2016 og vejret 
begynder at arte sig fra sin pænere side. Vi har planlagt at: 

 udføre elinstallationen i forbindelse med opsætning af varmepumper i klubhuset 

 sætte en skotlampe op ved flydebroen i det sydlige bassin 

 lægge nyt trædæk på flydebroen i det sydlige bassin 

 rengøre alle broerne inden bådene kommer i vandet 

 gå befæstigelser af vandledninger, kloakledninger og kabler under klubhus og bro-
er efter i sømmene 

 finde en god model til ”udlejning” af vores cykler til gæstesejlere 

 rydde op i alle vores lokaliteter 

 udskifte komfurerne i køkkenet 

 montere manglende redningsstiger og markere disse så de tydeligt kan ses fra en 
ufrivillig vandgænger, der ligger i vandet 
 

I forbindelse med større arbejder har klubben beværtet os med et par stykker smørre-
brød fra KB smørrebrød – tak til klubben for det. 
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Her i vintersæsonen har vi planlagt at mødes på følgende dage: 

mandag den 26. oktober kl. 10.00 i klubhuset 

tirsdag den 10. november kl. 10.00 i klubhuset 

onsdag den 9. december kl. 12.00 i klubhuset (julefrokost) 

torsdag den 7. januar kl. 10.00 i klubhuset 

mandag den 8. februar kl. 10.00 i klubhuset 

tirsdag den 8. marts kl. 10.00 i klubhuset 

onsdag den 6. april kl. 10.00 i klubhuset 

Til julefrokosten fremstiller vi selv maden, hvilket vi hygger os med fra morgen-
stunden af, så har du lyst til at være med til det, så kontakt undertegnede. 
 

Ja, det var så lidt om VST, og hvad de fordriver tiden med, så har du lyst til at 
komme og være en del af VST, er du meget velkommen ung som gammel - 
kvinde som mand. 

 

Vi ses! 

Hans J 

 

Havnefoged for en uge 
 

For første gang i mine mange år i Sejlforeningen Vikingen, skulle jeg prøve 
kræfter med havnefogedjobbet i uge 31. 

 

Jeg tænkte noget over, hvordan det skulle gribes an, men det blev ikke noget 
større problem, fordi vores formand, Carl Erik, han havde simpelt udarbejdet 
en havnefogedinstruks, som var en fantastisk guide til jobbet. Sammen med et 
par hint fra et par erfarne havnefogeder, viste det sig at være til at have med 
at gøre. 

 

Nå, ingen slinger i valsen med hensyn til jobbeskrivelsen i form af føromtalte 
havnefoged instruks – ”den sad lige i skabet”, som man siger - men – men – 
men - hvad med de der sprog, de forskellige der besøger havnen - taler?  
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Jeg konstaterede på forhånd at: ”Englisk ist my best”, aber hvad med det tyske? Jeg var 
ærligt talt lidt nervøs for den del af jobbet. For at sige det rent ud sagt, ”er der kommet 
end del rust i røret”, men det måtte jo bankes af. Jeg øvede mig faktisk lidt ved hjælp af 
et computerprogram, hvor man skulle gentage det, en eller anden udsagde på tysk. 
Godt jeg var alene hjemme da den del af festen løb af stablen, men hvor om alt var, så 
var det faktisk helt sjovt og ret givende. 

 

Nå, ikke mere snik snak. Dagen oprandt, hvor jeg skulle starte på havnefogedjobbet. 
Det viste sig at være en stor fornøjelse at komme rundt på havnen med mælketasken 
over skulderen (den stiver faktisk selvtilliden en del af), og møde alle de søde gæster 
fra nær og fjern. 

 

Næsten alle havde allerede, inden jeg kom på havnen ca. kl. 19.30, betalt via vores ku-
vertsystem, som fungerer glimrende. Med mælketasken over skulderen var jeg så rundt 
for at kontrollere, om alle havde betalt. Det var en ren fest. Gæstesejlerne ville gerne 
snakke, så det var bare at klø på - og det med  sproget – det gik helt fint. 

 

Rigtig mange udtrykte stor tilfredshed med at gæste Sejlforeningen Vikingen, hvor et 
gennemgående udsagn fra gæsterne var, at det var helt fantastisk at vores klubhus var 
åbent, så de kunne lave mad i køkkenet og sidde i klubhuset og hygge sig.  

 

En af de sidste aftener, hvor jeg var havnefoged, blev Lene og jeg inviteret ned på en 
tysk båd til en drink og noget løs snak. Det var en rigtig god oplevelse. Vi var der over 
en time, hvor alt foregik på tysk (og lidt engelsk) og det gik faktisk rigtig godt, der var 
ingen pinlige pauser. I den uge hvor jeg var havnefoged var der mellem 12 og 26 gæste-
både i havnen, så jeg fik mødt en masse spændende mennesker. 
 

Hvis I har lyst, kan jeg varmt anbefale jer at prøve kræfter med havnefogedjobbet. Det 
giver simpelthen en så mange gode oplevelser, så det er det hele værd. 

 

;-) Hans J 
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Aktivitetskalender 2015/2016 
 

 

- og så er der jo alle de andre ture, som vi plejer at have.  

Sjat-turen annonceres senere af ”sjatturskomitéen” -  det plejer jo at være i slutningen af september. 

 

HUSK!  

- detaljerede informationer om og tilmelding til arrangementerne via hjemmesiden  

— www.sf-vikingen.dk 

 

 

 

tirsdag den 17.11.15 kl. 19.00 Klubaften 

lørdag den 30.01.16 Karneval 

tirsdag den 23.02.16 kl. 18.30 Bådfondens generalforsamling 

tirsdag den 23.02.16 kl. 19.00 Vikingens generalforsamling 

lørdag den 12.03.16 VM i bowling 

tirsdag den 19.04.16 kl. 16.00 Rengøring af klubhus mv. 

lørdag den 30.04.16 kl. 13.00 Standerhejsning 

lørdag den 30.04.16 kl. 18.00 Standerhejsningsfest 

tirsdag den 03.05.16 Første kapsejlads i foråret 

den 13.-16.05.16 Pinsetur  

tirsdag den 07.06.16 Sidste kapsejlads i foråret 

fredg den 24.06.16 Skaldyrsarrangement 

tirsdag den 09.08.16 Første kapsejlads i efteråret 

den 12.-14.08.16 Nysted-tur 

lørdag den 10.09.16 Match Race i Guldborg 

tirsdag den 13.09.16 Sidste kapsejlads i efteråret 

lørdag den 29.10.16 Standernedtagning 
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Oversigt over bestyrelsen for Sejlforeningen Vikingen 2015/16 

 

Ungdomsafdelingen Lars Solberg Wollesen 2151 0930 vikingenungdom@gmail.com 

Sejlerskolen Jimmy Madsen 2837 7826 jimmymadsen@get2net.dk 

Kapsejladsudvalg Niels Thal Jensen 2124 9122 thal@post12.tele.dk 

 Finn Poulsen   

 Hans Jørgen Kristiansen   

Tirsdagskapsejlads Flemming Hansen   

 Dorte Simonsen   

 Ulla Klimt   

Klubmåler Nikolaj Kirk Andersen   

Broer, broplan Carl Erik Hansen   

Broer, vedligeholdelse Nikolaj Kirk Andersen   

Klubhus, udlån Klaus Møller   

Klubhus, indkøb Lilian Oldrup   

Webmaster Ole Hovmand 4046 1501 ole@filuka.com 

Klubblad Ulla Klimt   

Udvalg, kontaktpersoner…. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Formand Carl Erik Hansen 2960 9458 carlerikjuelh@gmail.com 

Næstformand Nikolaj Kirk Andersen 4088 0737 niko-

laj.andersen81@hotmail.com 

Kasserer Martin Sønderskov 2147 3479 martin@sonderskov.net 

Sekretær Lilian Oldrup 2616 2073 lilianoldrup@gmail.com 

Bestyrelsesmedlem Klaus Møller 4187 6932 kl54858611@yahoo.dk 

Bestyrelsesmedlem Michael Hammer Hansen 2627 0428 junior0015@hotmail.com 

Bestyrelsesmedlem Ulla Klimt 7248 2746 ukl@ucsj.dk 

Bestyrelsesmedlem Hans Jørgen Kristiansen 4273 7307 lhkknus@gmail.com 

Sejlforeningen Vikingen Sophieholmen 19  

 Postboks 268 4800 Nykøbing F. 
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