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Sejlforeningen Vikingen 

             

Referat Bestyrelsesmøde          

 den 3. juni 2019     

 

                                                  Mødt Afbud 

Carl Erik Juel Hansen - formand                                                             x  

Hans Jørgen Kristiansen - næstformand                       x  

Martin Sønderskov - kasserer              x  

Ulla Klimt - sekretær                 x  

Louis Grausø - bestyrelsesmedlem    x  

Klaus Møller - bestyrelsesmedlem x  

Henrik Piil - bestyrelsesmedlem x  

     

Lars Solberg Wollesen – ungdomsafdelingen (udenfor bestyrelsen).  x 

 
 
1. Godkendelse af referatet fra sidste møde 
Referatet fra det konstituerende møde den 19.02.19 blev godkendt, herunder også fordelingen af 
arbejdsområder for de enkelte bestyrelsesmedlemmer. 
 
2. Status på økonomi 
På nuværende tidspunkt tegner det til, at der bliver et pænt overskud i 2019. Der har været tilgang og 
afgang i antallet af både, men antallet er det samme som sidste år. 
 
Der mangler dog forsat indbetalinger fra enkelte medlemmer. Disse får en nok en rykker. Et enkelt  
medlem vil blive kontaktet og informeret om konsekvenserne af en fortsat manglende betaling. 
 
3. Status på Vegvisir 
Hans Jørgen gav en kort status over forberedelserne til Vegvisir 2019. Der vil blandt andet igen i år blive 
Match Race for ungdomssejlere. Der kommer 4 teams fra Tyskland og 2 fra Stubbekøbing ud over vores 
ungdomssejlere. 
 
Der er indkøbt et stort partytelt til overdækning af Kildegaards Plads i forbindelse med kapsejladserne. 
Der vil være sekretariat i Motorbådsklubbens klubhus og måltagning fra Vikingens klubhus. På og 
omkring P-pladsen vil der være boder og lokale kunstnere udstiller deres kunst i roklubbens lokaler. Der 
bliver opsat toiletfaciliteter rundt omkring på arealet. (Toiletterne i Vikingens klubhus bliver aflåst) 
Alle medlemmer vil via sms blive orienteret om ændringerne i bådplaceringerne, mens kapsejladsen står 
på. Dette for at skaffe plads til de mange deltagende både. 
 
Der skal ansøges om tilladelse til den ekstraordinære forsamling af 300 mennesker i forbindelse med den 
afsluttende festmiddag. Hans Jørgen og Martin tager sig af dette og orienterer ligeledes politiet og 
Beredskabsstyrelsen. 
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4. Havnefogedsituationen – sommeren 2019 
På nuværende tidspunkt har der kun meldt sig hjælpere til havnefogedopgaverne i tre uger af 
sommerferien. Louis "opfordrer" nogle medlemmerne om hjælp til de øvrige uger. 
 
Mange gæstesejler efterspørger en mulighed for få dokumentation for, at de har været i havnen. Der er 
fremstillet et stempel med Vikingens logo til formålet. Dette stempel ligger sammen med en lille 
opdateret vejledning til havnefogedbrugen af Harba i havnefogedtasken. 
 
Louis vil gennemgå skiltningen i havnen, således at det bliver endnu lettere for gæstesejlerne at finde 
frem til det rette betalingssted. Blandt skal der ændres ved skiltningen på standerne i Slotsbryggen.  
 
5. Projekt med Sofieskolen 
Vikingen indgår i et spændende samarbejde med Sofieskolen, hvor 60-70 børn fra 4. klasserne på skift 
skal have undervisning og praktik i sikkerhed til søs. Eleverne vil få indblik i de mange muligheder til 
vands. Dette indebærer blandt andet, at de have undervisning i sikkerhed, at de skal ud og sejle i 
motorbådene her i juni og til efteråret følges der op på dette med sejlads i en optimistjolle. De vil få 
mulighed for at erhverve et "kørekort" til at sejle i en optimistjolle alene. 
 
6. Nye tiltag og aktiviteter 
Forslag til nye tiltag, herunder vinterens aktiviteter: 

 "sikkerhed til havnen og til søs" 
o undervisning og praktiske øvelser i brug af redningsstigen 
o brug af vhf-en til alarmopkald 
o genoplivning 

 virksomhedsbesøg på Nykøbing F. Sygehus 

 eventyrfortællinger fra "den store tur" ved en langturssejler, eksempelvis Jørgen Nees Hansen. 
 
For at så mange medlemmer som muligt kan deltage i aktiviteterne, må der tages hensyn til, at nogle af 
disse også foregår uden for sædvanlig arbejdstid. Eksempelvis giver fælles opgaver som rengøring gode 
muligheder for at flere kan deltage, hvis det foregår en lørdag eftermiddag. 
 
Vigtigt at alle medlemmer kan finde informationer om klubbens aktiviteter også de mere spontane. Vi 
må tilstræbe, at der annonceres på hjemmesiden og via Vikingens Facebook-gruppe. 
 
7. Nyt fra AMBA 
Guldborgsund kommune behandler i juni 2019 et forslag til bevilling på 1,6 millioner kr. til oprensning af 
hele havnen. Herudover skal der udarbejdes en plan for uddybning af havnen i årene fremover. 
 
8. Ny hjemmeside og indkøb af storskærm til klubhuset 
Der er brug for, at flere har mulighed for opdatering af informationerne på hjemmesiden. Dette 
medfører blandt andet et skift af platform til et Content-Management-System. Hans Jørgen og Carl Erik 
har indhentet inspiration fra opbygningen af hjemmesiden for Nykøbing F. Roklub, og de arbejder videre 
med dette og en mulig kombination med Vikingens Facebook-sider. 
 
I forbindelse med de forskellige aktiviteter i Vikingen er der brug for en storskærm i klubhuset. Der er 
aftalt, at Carl Erik og Hans Jørgen står for indkøb og opsætning af et 65' smart tv med tilhørende Google 
Chromecast tilkobling. 
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9. Brug af Facebook 
Der er kommet en henvendelse fra Camilla, som gerne være behjælpelig med at udvikling af Vikingens 
Facebook-side. Dette takker vi ja til. 
Alle medlemmer opfordres til at lægge indlæg ind på Vikingens Facebook-side. 
 
10. Eventuelt 
Bestyrelsen for Vikingen vil invitere bestyrelsen for Motorbådsklubben til et møde inden sommerferien, 
hvor vi blandt andet kan drøfte fælles aktiviteter i havnen. Hans Jørgen er tovholder for dette. 
 
Svaler på og omkring bådene giver mange ekstra rengøringsopgaver. Carl Erik vil undersøge mulige 
måder at afhjælpe dette problem på. 
 
Ulla rundsender et forslag til referat fra mødet til bestyrelsen til godkendelse, inden det uploades på 
hjemmesiden. 
 
 
 

 
 
 
 
 
23.06.19/UKL 


