
             Sejlforeningen Vikingen                        

Referat fra:                              Bestyrelsesmøde          
Tid & sted: D.  24. marts 2015     kl. 19.00 i GP pavillionen           Referent: Lilian Oldrup 

 
Indkaldelse er sendt til:                                                     Mødt Afbud 
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 

   

   

 

 

Ad. 1. 

Godkendelse af referat fra generalforsamlingen. 

Ingen kommentarer 

 

Ad 2. 

Aktivitetskalender 2015. 

Eksempel på medlemsblad er omdelt. 

Ulla sørger for at tilmelding til standerhejsning lægges på hjemmesiden. 

Rettelser/tilføjelser:  

Lørdag d. 12. september. Fællesarrangement med Guldborgland Bådelaug. Matchrace (ikke endeligt aftalt) 

Sydstævnekredsen. Fællestur i Kr. Himmelfart. Bisserup. Henvisning til Sydstævnekredsens hjemmeside. 

14., 15. og 16. maj. 

Optimiststævne på Fejø. 5.-7. juni 

 

Ad 3. 

Pinsestævnet. 

Hvis det bliver aktuelt med kapsejlads om lørdagen, kan det lade sig gøre. Ulla, Martin og CE. 

Hygge i teltet. Man medbringer selv mad. Grillen startes som sædvanlig. 

Fri leg, men alle er velkomne med indslag.  

Lotteri til kaffen - med præmier. Sponsorgaver (CE  Martin og Lilian) + indkøb for 500,00 Kage, kaffe og 

the er gratis. Alle som kan skaffe sponsorgaver, bedes give det en tanke – gælder alle medlemmer. 

CE har aftalt med havnen, at der er plads. 

 

Ad 4. 

Klubhuset. 

VST ordner nedløbsrør og afskærmning. Ser også på vinduer og teresse.   

 

 



 

 

Ad 5. 

Våbenopbevarelse og pengeskab. 

Godkendelse til opbevaring:  

CE taler med Heinz, som har blanketter liggende, og arbejder videre med sagen. 

CE koder våbenskabet, og sender koden pr mail til bestyrelsen. 

 

 

Ad 6. 

Standerhejsning. 

Ulla, Lisa, Lene og Hanne står for indkøb mv. til umiddelbart efter standerhejsningen, og til festen. 

 

Ad 7. 

Havnefogedordningen. 

Taske, skilt og kalender. 

Til standerhejsningen hverves “havnefogeder” for en uge ad gangen i sæsonen. 

Det skal være synligt, at man er havnefoged. Skilt, kasket eller lignende. 

Hans Jørgen ringer til Lollandsbanen og hører om de har en taske, de kan undvære. 

 

 

Ad 8. 

Internet på broerne. 

Der er ikke som forventet brugbar telefonforbindelse. Michael er ved at indhente tilbud.  

Hver enkelt enhed får ca ½ mb. Kode udleveres sammen med kuvert/dørkode.  

Pris for materialenetværk (etablering) ca. 8-12.000 + moms.  

Der indhentes et tilbud mere. (Michael) 

Pr. måned koster det ca 400,00 (i sommerhalvåret) 

 

 

Ad. 9 

A.M.B.A. 

Martin: Har været til generalforsamling/repræsentantskabsmøde.  

CE og Martin er valgt. John-Ole og John Kildsgaard fra motorbådsklubben blev også valgt ind i 

repræsentantskabet (JK som formand) 

Krydser under den nordlige bro (afstivning). Ca. 50.000 

Yderbeklædning på sydbroen. Ca. 300.000 

Det hele skal derfor ikke gennemføres endnu. Henrik Piil kommer med et alternativt tilbud. 

Fornyet klaptilladelsen, så der kan uddybes til næste år. 

Der indkaldes til møde, når tilbud fra Henrik Piil er kommet. 

Intet nyt om uddybning af kanalhavnen.  

Kommunen kommer og fjerne sten, som er faldet ud af beklædningen. 

Der kommer skilt op om at strømmen er lukket mellem kl. 22.00 og 06.00. 

 

 

 

Ad 10. 

Næstved sejlkub / Vikingen 



Liggeordning i Karrebæksminde, er gældende igen for 2015. Vi kan ligge 2 døgns som aftalt tidligere, og 

det gælder uanset hvor båden måtte være placeret inden for de 2 døgn. Bekræftet med Formanden i NSK. 

 

Ad 11. 

Hjemmesiden. 

Tilretning af hjemmeside med telefonnumre, mailadresser mv. på bestyrelsesmedlemmer. 

Der skal ligge et link til Sydstævnekredsen. 

 

Ad 12. 

Klubhuset. 

Ændring i forhold til lån af klubhus: Kun for medlemmer, man skal søge om at låne klubhuset, hvorefter 

bestyrelsen tager stilling til, om det kan lade sig gøre. 

Det besluttes, at det kun er sejlforeningens medlemmer, der kan låne klubhuset, til eget brug. (fødselsdag 

Kobber/sølvbryllup, konfirmationer for medlemmers børn osv. 

(Altså ikke udlån til andre, via et medlem i sejlforeningen). 

Proceduren vil være, at medlemmerne snakker med Klaus om, hvorvidt de kan låne klubhuset.  

Klaus beder om indbetaling på klubbens konto, og skriver låneren på kalenderen i  klubhuset. Der afregnes 

med Martin.  

Det besluttes, at ændringen er, at der skal betales forud, før huset reserveres. 

Ulla sørger for en lille notits i klubbladet - sammen med kontonummeret. 

 

Ad 13. 

VST. 

Orientering ved Hans Jørgen. Broerne er fejet og sprøjtet med algefjerner. 

D. 14. april mødes VST ang. plan for renovering af klubhuset. 

Nikolaj fortæller, at broen skal spændes efter, og have kontramøtrikker på. Han har tidligere gjort det 

sammen med Michael. Den lille flåde kan bruges, når den er renoveret. Klaus har flamingo, som kan bruges.  

Der er kommet flere “medlemmer” til VST. 

VST vil gerne have vand på til 11. april. Det sørger Klaus for (Motorbådsklubben) 

Klaus laver hullet i slangen i klubhuset. 

 

Ad 14. 

Dorthe Lytken.  

CE har talt med Dorthe Lytken angående af hendes båd.  

Ad 15. 

Fiskeri forbudt 

-skilt:  Skal sættes op. Martin har kort og skrivelse fra A.M.B.A. om, hvor man må fiske. Det lamineres og 

sættes op i vinduet. 

 

Ad 16. 

Frokostbøjerne.  

Der er 3 tilbage. Den nordligste på Hamborgskov siden er væk. Martin og HJ sørger for dæk/cement. 

Nikolaj og Michael sørger for at lægge den ud på den oprindelig position. Martin har en tømmerflåde, men 

der skal også bruges en gummibåd. Kæderne bør skiftes. Det kigger Nikolaj og Michael også på. 

 

Ad 17. 

Oprydning i GP. 



Michael spørger, om Dykkerklubben kan bruge baderummene i juniorlokalerne. Vikingens juniorer bruger 

ikke badefaciliteterne. Der kan aflåses, så Vikingen kan stille ting derind, uden at andre har adgang. 

Det besluttes, at Dykkerklubben kan bruge faciliteterne. 

VST sætter slå på til det rum, som Vikingen stadig gerne vil benytte. 

 

 

Ad 18. 

Broplan. 

Er færdig. Michael og Henrik Piil har fået nye pladser. 

VST måler samtlige pladser op, og flytter numrene. Der bliver anvisning til gæstesejlerne om, hvor brede 

pladserne er. 

 

Ad 19. 

Madordningen. 

HJ har forespurgt tre steder. Ny leverandør vil lave hovedret. Det besluttes, at sige ja tak til hovedretten 6 

gange, hvorefter der evalueres. 45-50 kr. 

HJ vælger nogle menuer. 

 

Michael kommer ud med to nye ovne og opvaskemaskinen til klubhuset i nærmeste fremtid. 

 

Ad 20 

 

Evt. 

Vikingen er ikke på Facebook . CE taler med Gert Viik om, hvad der skal publiceres på den side, 

Som Gert W. Har oprettet. 

 

Varmepumpe i klubhuset. Koster 14.000,00 kr. med opsætning. Den kan stå på taget. Martin gør op, om der 

kan være økonomi på anskaffelse. 

 

Opfordring til, at folk går deres batterier efter, med det formål at spare på elforbruget. 

 

Rengøring af klubhuset med efterfølgende fællesspisning. Sådan har det ikke været de sidste to år.  

VST kan disponere ” en pizza” eller to, hvis der er brug for det ved arbejdsdage. 

 

SOS/AO rengøring er kontaktet angående rengøring efter tirsdagskapsejlladser. Er på plads /2015. 

 

Stolene skal trækkes om (snorene), og vi sender 2 stk ud til Wiiberg i Sdr. Vedby. 

 

VST skærer af de grønne borde, så de kommer ned i normal højde. 

 

Bagagevogne. Hans Jørgen undersøger priser. 

 

Næste møde 10. juni kl. 19.00 i klubhuset. Vel mødt! 

 

 


