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Formanden har ordet 

 

Sejleråret 2016 synger nu på sidste vers, og min 2 årige formandsperiode udløber ved gene-
ralforsamlingen i 2017. 

Når jeg ser tilbage på de to sidste år, har vi i bestyrelsen sat os en lang række mål. 

I flæng kunne jeg nævne: Understøtning af klubhuset, facade renovering, opsætning af nyt 
varmepumpeanlæg, en hel del nye aktiviteter for medlemmerne, musik på broen, opsæt-
ning af ny kajfacade ved mastekranen, renovering af flydebroen osv. 

VST har under Hans Jørgens ledelse, ligeledes været en stor hjælp, som der herfra skal lyde 
en stor tak for. 

Vi har ligeledes i bestyrelsen hele tiden haft som det overordnede mål, at vore gæstesejlere 
skal føle sig super velkomne, så de kan få lyst til at komme tilbage igen. I skrivende stund ser 
det ud til at vi igen i år sætter rekord i opkrævede havnepenge fra vore gæster. 

Herfra skal lyde en stor tak de af jer, som har været involveret i arbejdet som havnefoged. 

Igen i år har vi fået rigtig mange roser fra vore gæster, og det er en stor glæde at se tilbage 
på den indsats der har været ydet, også har båret frugt, både økonomisk og oplevelsesmæs-
sigt. 

Vi har nu fået de endelige tilladelser i hus, således at vi kan påbegynde den længe ventede 

uddybning af vores havn, i første omgang i  syd bassinet. Guldborgsund kommune, har lige-

ledes tilladelserne på plads til at foretage den ønskede uddybning i Slotsbryggen. Dog er der 

efter offentlig høring indgivet en klage fra Naturfredningsforeningen. Denne klage har op-

sættende virkning. Vi orienterer omgående, når vi kende konsekvensen. I værste fald kan 

der gå op til et år, før vi kan komme i gang. 

Jeg føler trang til at takke Guldborgsund kommune, for et fortrinligt samarbejde i de forløb-
ne 2 år. Vi har mødt meget stor velvilje fra kommunen, såvel som  Guldborgsund havne ,og 
vi ser frem til, at vi i fremtiden kan bevare, og udbygge dette samarbejde. 

Vi har i perioden , ligeledes haft et fortrinligt samarbejde med motorbådsklubben Guldborg-
sund, og der er lagt op til, at dette kan fortsætte og udbygges i fremtiden. 

Alt i alt ser de praktiske gøremål for vore gamle forening rigtig godt ud, og på den front kø-
rer langt de fleste ting på skinner. 

Når man sætter så mange nye aktiviteter i gang, som vi har gjort, er det på den lange bane 
bydende nødvendigt, at afstemme forventningerne hos bestyrelsen, med forventningerne 
hos medlemmerne. 

Hvad mener jeg så med det ? 

Lad os tage opgaven som havnefoged. Bestyrelsen har besluttet, at dette er en prioriteret 
opgave. Det er det fordi, indtægterne fra vore gæstesejlere er væsentligt højere, end de ind-
tægter, som foreningen kræver op hos medlemmerne i form af kontingent. Man kunne også 
konkludere, at hvis disse indtægter ikke fastholdes i fremtiden, hedder det kontingentforhø-
jelser for os alle.  
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Jeg har tænkt på, om bestyrelsens forventninger på denne front ligger højere, end den gør hos 
medlemmerne ? 

Det har vist sig  stort set umuligt at få opbakning fra medlemmerne til havnefoged opgaven i de to 
sommermåneder. Tidligt på året, har vi trofaste medlemmer, som giver en hånd med her.  

I disse måneder ligger en meget stor del af vore indtægter fra gæsterne, hvorfor opgaven er sær-
deles vigtig for foreningen i denne periode. Disse måneder har tidligere været passet hovedsage-
ligt af bestyrelsen, hvilket i praksis betyder, at opgaven ligger på meget få hænder. Dette er ikke 
holdbart på den lange bane. 

Man kunne jo vælge at droppe ordningen i denne periode, og dermed afstemme forventningerne 
med det muliges kunst ! 

Man kunne også vælge at betale sig fra jobbet, og ansætte en person til at varetage foreningens, 
og gæsternes interesser, således at vi leverer den service, som vi, indtil nu, har haft som mål. Den-
ne løsning indebærer selvfølgelig omkostninger, som vi ikke har i dag. 

Man kunne også henstille til medlemmerne, at de hver især gav en hånd med opgaven i de to 
sommermåneder. Det er trods alt de færreste, som holder ferie i alle 8 uger. 

Dette har været forsøgt i de sidste to år, og det har ikke været muligt at gennemføre. 

Hvad resultatet bliver i 2017 og fremover, må tiden vise, men at der skal handles på situationen, 
er en kendsgerning. 

Jeg er helt på det rene med, at jeg selv har været ” langt fremme i skoene”, med at sætte nye akti-
viteter i gang. Jeg er ligeledes helt klar over, at denne øvelse naturligvis medfører større arbejds-
byrde for de involverede. Det er min oplevelse, at langt de fleste medlemmer, har taget godt 
imod, at aktivitetsniveauet på en del områder er hævet, hvilket afspejler sig i antallet af deltagere 
i de forskellige aktiviteter. 

Det er mit håb, at vi i fremtiden kan opretholde et bredt udbud af aktiviteter til glæde for alle. 

Det er ligeledes mit ønske, at medlemmerne giver feed back til bestyrelsen, således at vi i fremti-
den kan afpasse forventningerne hos bestyrelsen med forventningerne hos medlemmerne. Dette 
vil være stærkt medvirkende til, at målsætningerne  bliver sat korrekt i forhold til, hvad der er det 
muliges kunst. 

 

/ce 
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VIKINGEN 

Generalforsamling i Sejlforeningen Vikingens bådfond  

 

 tirsdag den 21. februar 2017 kl. 18.30 i Vikingens klubhus 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

 - herunder forslag om nedlæggelse af Bådfonden jf. Fondens Vedtægter § 8. 

3. Forelæggelse af regnskab 

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

5. Eventuelt  

 

På bestyrelsens vegne 

Jimmy Madsen 

formand 

 

Et par ord om bådfonden 

Som man kan læse andetsteds i dette blad, anbefaler bestyrelsen at nedlægge bådfonden. 

Bådfonden blev etableret i 1941 med det klare sigte, at det skulle være muligt at hjælpe medlem-
mer af Vikingen økonomisk, når og hvis man havde til hensigt at anskaffe en sejlbåd. 

De økonomiske midler, som fonden råder over i dag, er af beskeden karakter.  Det vil derfor ikke 
være muligt at bruge fonden som finansiel partner i dag, da kapitalbehovet for at købe en båd i 
mellemtiden er løbet fra fondens økonomiske formåen. 

De gæve Vikinger Ingeniør K.A. Hendriksen, Fabrikant H. Nobel og Bankdirektør C.F. Kristensen, 
var dengang så forudseende, at de indskrev følgende passus i Bådfondens vedtægter: 

”Vedtages det at ophæve bådfonden, tilfalder dennes kontante beholdning og andre akti-
ver, Sejlforeningen Vikingen.” 

Derfor kan bådfonden umiddelbart ophæves på bådfondens generalforsamling, og aktiverne 
overføres til Vikingen. Der er tale om  vores øvelsesbåd, Mester Benzon, samt et beløb på ca. kr. 
30.000, som således ønskes overført til Vikingen. 

Vi har fundet det unødvendigt at opretholde egen generalforsamling og særskilt økonomi for ting, 
som alle tjener det samme formål. Mester Benzon kører videre som altid, og det kontante beløb 
indgår i Vikingens egenkapital. 

Kort sagt, er der ingen ændringer til hverdagen, men vi undgår at skulle holde egen generalfor-
samling for bådfonden. 

/ce 
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VIKINGEN 

 

Sejlforeningen Vikingens ordinære generalforsamling 

  

 tirsdag den 21. februar 2017 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 7. februar 2017 

4. Behandling af indkomne forslag 

 4.1 Forslag om nedlæggelse af  Sejlforeningen Vikingens Bådfond 

5. Fastsættelse af kontingent 

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

 På valg er: formand Carl Erik Hansen. Valget er for 2 år. 

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

 På valg er: Lilian Oldrup og Nikolaj Kirk Andersen. 

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

8. Valg af 2 kritiske revisorer 

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

9. Valg af 1 kritisk revisorsuppleant 

 På valg er:  Lisa Hendriksen. Valget er for 1 år. 

10. Eventuelt  

 - nedsættelse af udvalg til planlægning af aktiviteter i 2017 

 

Forslag der ønskes forelagt og drøftet ved generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde 

senest den 10. januar 2017. 

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

 

Bestyrelsen 
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Ting vi pt arbejder med 
 
Ved næste årsskifte skriver vi 2017, og bla. vores kontingentopkrævning foregår stadig ved god gam-
mel håndkraft. Det betyder, at vores kasserer har udfordringer med at vedligeholde data på forenin-
gens medlemmer. Vi bliver f.eks. ikke informeret, når man får en ny e-mailadresse eller et nyt telefon-
nummer. Vi udsender opkrævninger på papir til vore medlemmer, og bruger både porto og tid på den-
ne opgave, som lige så godt kunne ligge ude hos den enkelte bruger, altså ved kildens rod. 

 

Vi ser i øjeblikket på et system, som arbejder med en app på mobiltelefonen, som den direkte kontakt 
til medlemmerne. Medlemmet lægger appen ned på sin mobiltelefon. Her tilmelder man sig så til 
f.eks. bådplads, kontingent om man er passiv medlem osv. Når man har tilmeldt sig aktiviteterne, be-
taler man med sin mobiltelefon, og pengene lander på foreningens konto.  

 

Vi vil ligeledes med dette værktøj kunne sende meddelelser til vore medlemmer i form af sms. F.eks. 
kunne vi gøre opmærksom på, at vi den og den week-end inviterer til fællestur. Medlemmet får infor-
mationen på en sms (man skal altså ikke ind og se på hjemmesiden først). Ønsker man at  deltage i 
arrangementet, tilmelder man sig via mobiltelefonen, og en evt. betaling til arrangementet, klares 
samtidig. 

 

Dette vil være en meget stor hjælp for foreningen. Vi ved, at alle data er korrekte (medlemmet har 
selv ansvaret for at  opdatere eventuelle ændringer på appen). På den måde bør vores kartoteker altid 
være ajour. 

 

Vi kan altid ramme lige præcis den målgruppe vi ønsker, det kan være alle jollesejlere,  

medlemmer af VST, passive medlemmer, bådejere som ligger ved nordbroen, tilmelding til pinsestæv-
ne osv.. Har vi brug for at få en information ud hurtigt, kan vi med dette system ramme dem vi ønsker 

med få klik på telefonen og være sikker på, at informationen rent faktisk er nået frem til modtageren, 
uden at de behøver at gå ind på hjemmesiden. 

 

Det ser vi på i øjeblikket. Alle bliver naturligvis orienteret om det videre forløb i denne sag. 

 

Vi har samtidig stadig ikke opgivet at få vores gæstesejleropkrævning ud via netbetaling. Den leveran-
dør, vi arbejdede med sidste år, kunne desværre ikke løfte opgaven. Men dem som har lyst til at se 
mere om dette kunne besøge den app, som hedder ”Harba” og her se lidt mere om systemet. 

Dette kunne være et bud, på noget vi vil anvende i fremtiden. Intet er afgjort, men vi ser på 

mulighederne.  

/ce 
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Nye takster 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanalhavnen 

Enkelte mindre brugbare pladser kan være billigere.  

 

Vi har fået brev fra en gæstesejler: 

 

VIKINGEN 

 Sommerpris Vinterpris 

Pontonbroen i nordbassinet 2.750 kr 917 kr 

Landbroen 3.750 kr 1.250 kr 

Nordbroen 3.750 kr 1.250 kr 

Sydbroen, yderste 4 brede pladser 4.300 kr 1.433 kr 

Sydbroen, de næste 9 pladser 3.750 kr 1.250 kr 

Sydbroen, øvrige 15 pladser 3.300 kr 1.100 kr 

Langsliggerpladser 4.300 kr 1.433 kr 

Joller på land 550 kr  

Sommerpris op til 10 meter 4.300 kr, for yderligere meter 440 kr/meter 

 elafgift også i sommersæsonen 

Vinterpris op til 10 meter 1.100 kr., 10 – 15 meter 1.650 kr 

 

”Vi vil gerne sige mange tak for lån af jeres dejlige klubhus. 

Vi var 14 mennesker i fem både hovedsageligt fra Øresunds Sejlklubben Frem i Svanemølle-

havnen, der sammen sejlede på en tre ugers tur i juli 2016, som vi har gjort i snart 10 år. 

”Svanebanden” kalder vi os. 

Som vi alle ved har vejret ikke været det allerbedste, og vi er overbevist om, at vi ville ikke 

kunne have haft en trods alt fremragende fællestur, uden at vi havde mulighed for at benytte 

os af jeres generøse tilbud om lån af klubhuset med ”indhold”. 

Derfor endnu engang tak.  

Mvh ”Svanebanden” 
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Vellykket 606-stævne i Guldborg 
 

Lørdag den 10. september gentog vi sidste års succes, hvor Vikingen havde udfordret Guldborgland 
Bådelaug til match-race i 606 både. Denne gang var Sejlklubben Snekken fra Vordingborg også invite-
ret med, og derfor blev de fleste sejladser sejlet som tripple race. Guldborgland havde nemlig i år an-
skaffet yderligere en 606'er. 

 
Vejret artede sig perfekt, og der kunne lægges en startlinje ud for molen i Guldborg Lolland, helt over-
skuelig for de mange tilskuere, der havde lejret sig med borde og stole og kaffe og kikkerter, og hvad 
der ellers hører med. Vinden varierede mellem 3-6 m/sek, og strømmen løb hele dagen dygtigt mod 
nord. Der var tilmeldt fire hold fra Vikingen, fire fra Guldborgland og tre fra Snekken. Der blev dystet 
bravt på banen. Spiler op, spiler ned, spiler i vandet osv. Den mindste bevægelse blev kommenteret 
livligt fra molen, både af banespeakeren og af de sagkyndige tilskuere. 606'erne er livlige uden at være 
overlivlige og dette gjaldt især den ene båd, der af ikke konkret klarlagte årsager klart var langsomme-
re end de andre. Der blev trukket lod om bådene før hver sejlads, og "vinderen" af omtalte båd var 
klart handicappet fra starten. Ærgerligt, men sådan var vilkårene. 
 

Efter de indledende sejladser, hvor alle hold sejlede to sejladser, blev der sejlet semifinaler. Disse blev 
vundet af Cato Dino, Kenneth og John og af Anders Jolly, Ole og Carl-Erik. De var således klar til den 
store finale. Efter et tæt race på første kryds, fik Cato tilkæmpet sig et forspring. På andet kryds var 
det ved at gå galt, idet en stor motorbåd fik krydsmærket til kortvarigt at forsvinde under vandet. Hel-
digvis dukkede det op igen, uden at der skete skade, og Cato kunne runde og lænse i mål ledsaget af 
stort bifald fra molen. Man kan godt sige, at finalisterne er erfarne og sammensejlede folk. John har 
således været gast hos Cato siden 1966 og Carl-Erik og Anders har sejlet sammen siden 63. Foruden 
fortjente præmier til nummer et og to var der også en fortjent præmie til Snekken-holdet Ellen, Lotte 
og Bente, der måske udviste den mest rutinerede sejlads og bedste overblik med blandt andet fine 
mærkerundinger i den kraftige strøm. 

 
Alle var enige om, at det havde været et fint stævne, og der var høj stemning i klubhuset til aftenens 
spisning, hvor der efter maden var stort lotteri med fine præmier. Aftenen sluttede med at "Efter Sko-
letid" spillede op til svingom. 
 
/Niels Rimfaxe 
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Vikingens Service Team 

 

Vikingens Service Team er nu over et år gammel, så teamet er nu ikke længere spæd. Teamet er nu 
gået ind i sit andet leveår og står helt sikkert på benene. Konceptet er stadig det samme, som da vi 
startede med møder i klubhuset til morgenkaffe og brød. Der snakkes på livet løs en times tid eller 
mere, og så går vi i gang med at udføre forskellige arbejder på klubhuset, broerne, eller hvad der lige 
skal fikses. Der er et rigtig godt fremmøde til møder, som holdes på forskellige ugedage, så alle har 
mulighed for at komme om ikke hver gang, så en gang imellem. 

 

Medlemmerne af VST har mange andre gøremål, selvom de fleste ikke længere er erhvervsaktive. Vi 
er mellem 10 og 16 personer hver gang, så det vil jeg betegne som rigtigt godt fremmøde. Det koster 
hele 10 kr. at deltage i møderne. Pengene går til brødet, vi skal have til kaffen. Overskuddet går til til-
skud til julefrokosten, som vi indførte sidste år, hvor vi havde inviteret "den bedre halvdel" med. Det 
blev en pæn succes. Så det gentager vi igen i år. Datoen er allerede fastsat til fredag den 2. december 
kl. 18. I år udvider vi, så alle Sejlforeningen Vikingens medlemmer kan deltage, hvilket vi glæder os 
meget til. VST vil igen i år stå for madlavningen, og vi glæder os til at præsentere vore kulinariske kun-
nen for alle klubbens medlemmer - det bliver en fest. Prisen bliver i omegnen af 150 kr. pr. deltager 
plus drikkevarer. 

 

I den skrivende stund sidder undertegnede i Mette K, som Lene og jeg bor i oppe i Køge Marina. Hun 
er i øvrigt lige blevet solgt – altså Mette K. Jeg må derfor indrømme, at i efteråret har der, indtil dato, 
ikke været holdt nogen møder i VST, men Mette K vender næsen hjem i løbet af de næste 14 dage, så 
vil der komme gang i møderne igen. Jeg har til gengæld i går tirsdag den 6. september været med til 
møde i Køge Sejlklub, som også har noget VST lignende. De mødes hver tirsdag efter samme koncept 
som vores VST - det var vældigt hyggeligt. Jeg smuttede efter ca. 1 1/2 time, da de skulle i gang med 
dagens arbejde. 
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Her i efterårs- og vintersæsonen mødes VST kl. 10.00 i klubhuset på følgende dage: 

2016 

onsdag den 28. september 

mandag den 10. oktober 

tirsdag den 25. oktober 

onsdag den 9. november 

fredag den 2. december kl. 18.00 i klubhuset, hvor alle medlemmer er velkommen (julefrokost) 

torsdag den 22. december 

2017 

mandag den 9. januar 

tirsdag den 31. januar  

onsdag den 15. februar 

fredag den 10. marts 

mandag den 27. marts 

tirsdag den 18. april 

 

Som tidligere skrevet fremstiller vi selv maden til julefrokosten, så har du lyst til at være med til det, så 
kontakt undertegnede. Har du lyst til at komme og være en del af VST, er du meget velkommen ung 
som gammel — kvinde som mand. Send mig en mail på lhkknus@gmail.com, så sætter jeg dig på vores 
mailliste, så du får besked et par dage før hvert møde. 

Vi ses! 

Hans J 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    VST lægger bøjer ud. 
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Aktivitetskalender 2016/2017 

HUSK!  

- detaljerede informationer om og tilmelding til arrangementerne via hjemmesiden — www.sf-vikingen.dk 

 

tirsdag den 04.10.16 kl. 17.00 Klubaften—besøg hos REFA og efterfølgende spisning i Vikingen 

lørdag den 29.10.16 kl. 13.00 Standernedtagning 

tirsdag den 01.11.16 kl. 17.00 Klubaften—besøg i varslingsbunkeren og efterfølgende spisning i Vikin-
gen 

fredag den 02.12.16 kl. 18.00 Vikingens fælles julefrokost 

tirsdag den 07.02.17 kl. 17.00 Klubaften—besøg på GuldBoSund friplejehjem og efterfølgende  

spisning i Vikingen 

tirsdag den 21.02.17 kl. 18.30 Generalforsamling i Sejlforeningen Vikingens Bådfond 

tirsdag den 21.02.17 kl. 19.00 Generalforsamling i Sejlforeningen Vikingen 

tirsdag den 02.03.16 kl. 16.00 Klubaften og efterfølgende spisning i Vikingen 

mandag den 03.04 +  

tirsdag den 04.04.17 

Rengøring af broerne 

tirsdag den 18.04.17 Rengøring af klubhuset 

lørdag den 29.04.14 kl. 13.00 Standerhejsning 

tirsdag den 02.05.17 Første aftenmatch i foråret 

den 03.06—05.06.17 Pinsetur til Fejø 

tirsdag den 06.06.17 Sidste aftenmatch i foråret 

lørdagene den  

08.07 + 22.07 +  

05.08 + 19.08.17 

Musik på broen 

tirsdag den 08.08.17 Første aftenmatch i efteråret 

den 12.08—13.08.17 Nysted tur 

tirsdag den 12.09.17 Sidste aftenmatch i efteråret 

den 15.09 —17.09.17 Matchrace i Guldborg 

den 28.10.17 kl. 13.00 Standernedtagning og afriggerfest 

VIKINGEN 
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Oversigt over bestyrelsen for Sejlforeningen Vikingen 2016/17 

 

 

 

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 nikolaj.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 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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