
             Sejlforeningen Vikingen                       

  

Referat fra: Bestyrelsesmøde.                                                              / møde nr. 3 14/15        
Tid & sted: Mandag den 12. maj 2014, kl. 19, i klubhuset, 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 4. marts 2014 blev godkendt. 

(Udstående fra sidste bestyrelsesmøde er sikring af gæstebroen!) 
  

 

2. Aktuelle sager. 
 

Bestyrelsen behandlede bl.a. følgende sager der skal med på A.m.b.a. mødet: 

Brev fra Carl Erik Juel Hansen (på egne vegne)til OK, vedr. problemerne i benyttelse af 

tankanlægget, dybgang og slam i filtre mm. Carl Erik foreslår en løsning med en trailer til 

100-200 liter, således at der kan tankes på bådene fra kanalhavnen før broen.  

Brevet tages med til orientering i A.m.b.a. et. 

Bestyrelsen mener dog stadig at kommunen skal løse problemet med dybgangen. 

Manglende vand på den sydlige del af kanalhavnen skal løse snarest muligt! 
 

Vikingen er blevet forespurgt om en plads til en 45 meter stålbåd udvendig på 

sydbroen. Bestyrelsen besluttede at sige nej tak bl.a. på grund af trykket på broen. 

Et medlems båd er i en så miserabel stand at vi gerne vil have den fjernet, ejeren  har 

ikke betalt for bådplads og kontingent i 2013 og har fået brev herom, et sidste forsøg, før 

bestyrelsen griber til at anvende ordensreglementet mm., er en personlig kontakt.   

Vinduerne på nordsiden af klubhuset er efter undersøgelse i fin stand, men 

beklædningen skal udskiftes og der skal ses på en løsning med udskiftning af skydedøren. 

Standerhejsningsfesten var en god og hyggelig fest, men nogle var lidt utilfreds med at øl 

fra vikingens lager skulle koste 10 kr. Der har også været forslag om rabat ved køb af flere øl. 

Bestyrelsen fastslog at vikingens øl sælges til tirsdags prisen! Bestyrelsen anbefaler at vin 

indkøbt af festudvalget sælges til indkøbsprisen plus en lille fortjeneste. 

Ved selve standerhejsningen er det Vikingen der betaler drikkelse mm. 

  
 

3. Øvrige sager. 
 

Vedr. videoovervågning af vores broer, ansøger Martin om tilladelse hos datatilsynet. 

Martin er ligeledes i gang bl.a. via havnenetværket at undersøge mulighederne for 

internetforbindelse i havnen. 

På forespørgsel blev det oplyst at Motorbådsklubben kuvertsystem bruges til 

gæsteopkrævning i Kanalhavnen. 

På forslag fra et medlem indkøbes et musik/højtaleranlæg til brug ved fester og 

arrangementer.  

Bagagevognene repareres med nye hjul og plade mm.  

Ankerne til kaffebøjerne tjekkes og repareres. Erstatning for den manglende ses der på. 
 



                                                                                                                                                                      Referent, Ole Simonsen  

 

4. Havnetilsyn. 
 

Tilsyn og gæsteopkrævningsplan blev gennemgået så den er klar til ophængning i 

udhængsskabet. 

Medlemmerne opfordres til at tage sig af lidt gæstesejlerne og klubhuset når lejlighed 

byder sig.   
 

4. Næste møde. 
 

Næste bestyrelsesmøde er mandag den 18. august 2014 i klubhuset. 
 

 

7. Eventuelt.  
 

 

 

Heinz pegede på de problemer der har været med broplanen og ridsede forretningsgangene 

op. Det er Broformanden der administrerer pladser og plan!                             


