
             Sejlforeningen Vikingen                        

Referat fra:                              Bestyrelsesmøde          
Tid & sted: D.  14. juni 2018    kl. 19.00 i Vikingens Klubhus          Referent: Lilian Oldrup 
 
Indkaldelse er sendt til:                                                     Mødt Afbud 

Carl Erik Juel Hansen                Formand.                                                                 X  

Martin Sønderskov                    Kasserer.                          X      

Hans Jørgen Kristiansen            Næstformand.                  X      

Lilian Oldrup                              Sekretær.                       X    

Louis Grausø                               Bestyrelsesmedlem.         X      

Klaus Møller                               Bestyrelsesmedlem    X     

Ulla Klimt.                                   Bestyrelsesmedlem.       X     

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

   

   

 

 

Michael Nobel forærer klubben en 29 (lillesøster til 49), som kommer på onsdag. Den kan forhåbentlig 

være til glæde for juniorafdelingen - samt seniorer. 

 

1. Godkendelse af sidste referat. 

  

Udvidelse af stolerum mod nord? Der arbejdes videre med projektet. Budget og tegning skal 

ligge klar, inden kommunen spørges om tilladelse. 

  

Ny hjemmeside: Vi fortsætter indtil videre med hjemmesiden, som den er nu. 

Hans J spørger Roklubben, hvilken løsning de har. 

  

 Økonomi, Vegvisir: Der er helt styr på Vikingens del af kapsejladsen. 

 

 Havnens dag: Det er alt for meget arbejde i forhold til udbyttet. 

 

 Status på Harba. Vi kan ikke sætte det nye modul op, før nettet virker. 

 

 Ulla køber hvide tallerkener, glas og krus til 60 personer. 

 

2. Økonomi. Martin 

  

 Hans J tager kontakt til juniorafdelingen for manglende kontingentbetalinger. 

 Økonomien er solid. 

  

3. Havnefoged, manglende deltagelse i ugerne, 29 og 30, 34 og 35 

  

Lene og Hans J tager uge 29. Uge 30 mangler havnefoged. Lilian spørger, om den uge hos 

nogle af medlemmerne. 

 

4. Internet. Modtaget tilbud. LF tv er sat på opgaven. 

  

 Beslutning: Vi kører videre med det nuværende anlæg. 

 

5. Indberetning til Søfartsstyrelsen. 



 

 CE har lavet en indberetning til Søfartsstyrelsen vedr. problematikken i den sydlige rende. 

Svaret harmonerer ikke med fakta. CE deltager i et møde med kommunen om dette torsdag d. 

21. juni 2018 

 

6. Indkaldelse  til møde med Martin Lose. 

  

 Samme som pkt. 5. 

 

7. Musik på broen. Hvem dækker lørdag den 7. Juli og lørdag den 21. Juli ? 

 

 Den 7. klarer Martin og den 21. klarer Lene og Hans J. 

 

8. Rengøring to gange ugentligt. Er det bestilt ? 

 

 Ja. Martin har styr på det. 

 

9. Tilskud fra Sydstævnekredsen 

 

 Vi har modtaget støtte til afholdelse af Matchrace i Guldborg. 

 

10. De unge mennesker på broen. 

 

Hvis man oplever unge mennesker, som ikke opfører sig ordentligt på broerne, skal der ringes 

til politiet med det samme. Dette er efter aftale med Politiet (114) . Politiet er obs, og har været til 

stede ved flere lejligheder.  

 

11. Fordeler vi foreningens arbejdsopgaver godt nok? Ved vi præcis, hvem som har hvilke 

ansvarsområder? 

 

Det giver god mening, hvis formanden holder kontakten til myndigheder, og tegner klubben 

udadtil. 

F.eks. Hvis man bytter gasflaske, skal man huske at få byttet den tomme flaske til en ny, fyldt 

flaske.  

Louis laver en skitse over de opgaver, som er skal en tovholder på. 

Martin spørger vores rengøringsdame, om hun vil/kan gøre grillen ren efter behov. 

Klaus sørger for remedier til rengøring af grillen. 

 

12. Vegvisir 

 

 Der er helt styr på projektet! 

 

13. Amba. Undersøgelse af sediment ophobning. 

 

Der er møde i Havneudvalget d. 18. juni, hvortil CE har et punkt på dagsordenen vedr. 

problematikken om sedimentophobning i havnebassinet. 

  

 

14. Eventuelt. 

 



Bestyrelsen overvejer, om der er medlemmer, der har ydet en særlig indsats for klubben, som 

skal inviteres med til bestyrelsesmiddagen i starten af året. 

  

 Sydbroen gynger. VST kigger på det, og ser, hvad der skal/kan gøres ved det. 

 

 Jubilæumsudvalget har helt styr på alt omkring jubilæet. 

Festen bliver d. 31. august kl. 18.00 på Hotel Falster. 


