
             Sejlforeningen Vikingen                       

  

Referat fra: Bestyrelsesmøde.                                                              / møde nr. 2 14/15        
Tid & sted: Tirsdag den 4. marts 2014, kl. 19, i juniorlokalet GP, 4800 Nykøbing Falster. 

 

Indkaldelse er sendt til:                                                     Mødt Afbud 

Heinz Browa.                         Formand.                      Broplan.                                             X  

Martin Sønderskov.                Kasserer.                      Sydstævnekredsen.                        A.M.B.A. bestyrelsesmedl.    X          

Nikolaj Kirk Andersen.          Næstformand.              Broernes vedligehold mv.              A.M,B.A. bestyrelsesmedl.    X      

Ole Simonsen.                        Sekretær.                      Blad.                                              A.M.B.A. repræsentantskab.    X   

Klaus Møller.                         Bestyrelsesmedlem.      Klubhuset.                                    A.M.B.A. repræsentantskab.        X  

Michael Hammer Hansen.     Bestyrelsesmedlem.                                   X     

Ulla Klimt.                             Bestyrelsesmedlem.      Medlemssystemet.                        A.M,B.A. repræsentantskab.    X  

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

Dagsorden: Beslutninger, orientering og debat: 
 

1. Referat. 
 

Referatet fra bestyrelsesmødet den 20. januar 2014 og det konstituerende bestyrelsesmøde 

den 25. februar 2014 blev godkendt. 

Referatet fra generalforsamlingen har været sendt til dirigenten og er forelagt bestyrelsen, 

som har taget det til efterretning uden bemærkninger. Referatet er lagt på hjemmesiden. 
 

 

2. Aktuelle sager. 
 

Fra generalforsamlingen, behandlede bestyrelsen følgende sager: 

Videoovervågning af vores broer, er ikke sådan lige at etablere, da private ikke må 

videoovervåge område med offentlig adgang iflg. Justitsministeriet og datatilsynet, som har 

udgivet en folder, der kan findes på nettet.  

Internetforbindelse i havnen har også sine problematikker, men sagen rejses i A.m.b.a.et for 

at finde en fælles løsning. 

Sejlforeningen Vikingen er medlem af Dansk Sejlunion (hovedorganisation) iht. 

vedtægtens § 3. DS har i øvrigt indgået en associeringsaftale med Danske Tursejlere og 

Langturssejlerne/FTLF, det betyder et samarbejde i en mere formel ramme, så man sammen 

kan skabe endnu bedre forhold og tilbud til danske sejlere. 

Forsikringsordningen (ansvarsforsikringen) med Codan kører videre i Vikingen, ellers skal 

den enkelte selv melde fra til Vikingens kasserer. 

Sejlertøjet, som blev fremvist på generalforsamlingen, med mulighed for bestilling, blev 

ikke den store succes, der blev ikke registreret nogen bestillinger.  

Vi må så gå til en plan B således at vores ungdomssejlere på værdig vis kan repræsentere 

Vikingen ved stævner og i hverdagen, måske i første omgang med T-shirt og polo m. logo.  

El aflæsning og betalings problemerne og uddybning i kanalhavnen rejses i A.m.b.a.et. 
 

Ponton broernes pæle skal forhøjes, så broerne ikke stikker af ved højvande (A.m.b.a.). 

Der er indkaldt til repræsentantskabsmøde i A.m.b.a.et torsdag den 6. marts 2014.  
 

VM bowling afholdes fredag den 14. marts 2014 i Bowlingcenteret Nykøbing F., 

mødetidspunktet er senest kl. 17.45 da alle skal være klar til at bowle fra kl. 18 til 19. herefter 

er der spisning. Tilmelding var fremlagt på generalforsamlingen og er på hjemmesiden. 

Spørgsmål mm. til Ulla. 
 

 

3. Kommende 

     arbejder. 

 

Rengøring af klubhus mm. tirsdag den 22. april 2014, kl. 16 og et par timer frem, Ole 

laver en arbejdsplan, Heinz og Michael sørger for der er sprøjtemidler til broerne. 

Medlemmerne må meget gerne tage egne rengøringsværktøjer mm. med. 
 

Vinduer og beklædning på nordsiden af klubhuset, skal laves i 2014, Ole kontakter 

Flemming Hansen om sagen. 



                                                                                                                                                                      Referent, Ole Simonsen  

 

4. Øvrige sager. 
 

Udsendelse af bladet ”Vikingen” indeholdende bl.a. formandens side, takster, broplan, 

Codan ordningen, Aktivitetskalender, opdatering af medlemssystemet, aftalerne med 

Næstved sejlklub og Lergraven mm.  
 

Vi har et enkelt medlem der skylder kontingent fra sidste år. Bestyrelsen vil sende en meget 

alvorlig rykker!  
 

5. Gæsteopkrævning  
 

Opslag med ansvarlig for opkrævning mm. opsættes i lighed med sidste år i 

udhængsskabet, Ole udarbejder opslaget. Der skulle være kuverter til at starte på. 

 

4. Næste møde. 
 

Næste bestyrelsesmøde er mandag den 12. maj 2014 i klubhuset. 
 

 

7. Eventuelt.  
 

 

 

Løs snak, men ikke noget at skrive om til dette punkt!                             


