
             Sejlforeningen Vikingen                       

  

Referat fra: Bestyrelsesmøde.                                                              / møde nr. 6 14/15        
Tid & sted: Tirsdag den 14. oktober 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).             

Dagsorden: Beslutninger, orientering og debat: 
 

1. Referat. 
 

Referatet fra bestyrelsesmødet den 18. august 2014 blev godkendt. 
  

 

2. Opfølgning fra 

     sidste møde. 

 

Reparation af bjælke i nord terrassen pga. råd ved nedløbsrør, indhentes der tilbud på. 

Heinz og Nikolaj undersøger og indhenter tilbud, gerne så regningen kommer med i år. 

Sprøjtning af broerne og evt. først fejning med maskine udføres til foråret inden 

rengøringsdagen. 

Sikring af flydebroerne skulle gerne udføres inden det blive vinter, A.m.b.a.et laver en 

aftale med Toreby om ramslag og evt. køb af pæle/rør. Nikolaj ser på undersikringen af 

flydebroerne. Martin følger op hos A.m.b.a.et. 

Vi har et par medlemmer der skylder for kontingent og bådplads! I den forbindelse 

besluttede bestyrelsen i henhold til vedtægtens § 6, at ekskludere Dorthe Lytken som medlem 

af Sejlforeningen Vikingen pga. af manglende kontingent og pladsleje for 2år, på trods af 

flere rykkerbreve og personlig henvendelse med tilbud om afdragsordning mm., er der ikke 

sket noget. 

I den forbindelse skal båden fjernes fra havnen og bestyrelsen undersøger hos Dansk 

Sejlunion hvordan vi gør det juridisk rigtigt, hvis Dorthe ikke selv fjerner den. 
 

 

3. Aktuelle sager. 
 

Bestyrelsen behandlede et forslag fra Lars Solberg Wollesen, om en mere moderne 

administrativ klubmodel, som findes i nogle sejlklubber. Efter at have drøftet 

klubmodellen i bl.a. Kastrup Sejlklub, undersøger vi stadig om der er en model der kan 

tilpasses vore forhold. Martin og Ulla vil tale med Lars om det praktiske vedrørende 

Ungdomsafdelingen. 

Bestyrelsen blev opfordret til at deltage i Dansk Sejlunions klubkonference, hvor der er 

mulighed for at deltage i forskellige workshops alt efter interesse.  

Fiskeri i havnen er ved at udvikle sig til et problem. Roklubben har sendt en skrivelse til 

A.m.b.a.et da de ofte føler sig generet af de der står med deres fiskeliner og "spærrer" 

havneindløbet, hvilke nogle af vores medlemmer også har givet udtryk for. En lystfisker har 

sendt en mail til Roklubben, hvori han gav udtryk for, at bådene bør vige for fiskelinerne når 

de bliver anråbt.  

Der er flere der har konstateret fiskekroge i fortøjninger og forsegl. Det er ikke rart at få en 

fiskekrog i hånden når man håndterer sine fortøjninger, heller ikke et ødelagt forsegl!  

I Guldborg, som i de fleste andre havne, har man af samme årsag forbudt fiskeri fra broerne 

og kajen, hvor der ligge både.  

A.m.b.a.et må tage fat i Havnechefen m.fl. for at se på regulativet og opsætning af skilte ved 

broerne. 



                                                                                                                                                                      Referent, Ole Simonsen  

A.m.b.a.et har haft møde med deltagelse af erhvervshavnens Havnechef Allan 

Lauritzen og kommunens havneadministration Jørgen Hillike. Havnechefen indskærper 

overfor klubberne at fartbestemmelserne i havneområdet overholdes, der har bl.a. været en 

motorbåd der har sejlet urimeligt hurtig flere gange mv. 

Broen i kanalhavnen overvejes lukket fra kl. 22 til 06. A.m.b.a.et vil i den forbindelse 

have en skiltning. det var kommunen ikke umiddelbart enig i - der arbejdes videre med 

sagen. 

Vanddybden skulle iflg. Jørgen Hillike værre i orden, bortset fra en pukkel indenfor 

broen. Det er vi ikke enige med ham i! 

Klubberne bliver bedt om at rydde op langs kørevejen mellem Fiskeriforeningen og GP. 

Der er uorden i miljøstationen, med dunke mm., der skal tømmes i beholderne. 

Vedr. Wi-Fi i havnen er der kommet lempeligere regler og vi vil gennem A.m.b.a.et søge 

at få lavet en fælles løsning for havnen inden næste sæson. 

Orientering om en fælles tur til "Hanseboot" i Hamborg, sættes på hjemmesiden. 

Bestyrelsen har modtaget en mail fra Niels Thal Jensen, vedr. pinsestævnet. hvor Niels  

konstaterer en vigene deltagelse også ved familiearrangementet som de foregående år havde 

stor succes, og med den vigende deltagelse også i kapsejladsen er det spørgsmålet om det er 

indsatsen værd. Niels melder derfor fra som kapsejladsarrangør i pinsen. 

Bestyrelsen må tage Niels melding til efterretning og arbejde på alternativer. Niels har i 

mange år været medarrangør af pinsestævnet, inden han selv overtog roret og har gjort et 

stort arbejde for at puste/holde liv i kapsejladsen. 
 

 

4. 

Generalforsamling 

24. februar 2015. 

 

Forslag fra medlemmerne der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være 

bestyrelsen i hænde senest den 10. januar 2015. 

På valg til bestyrelsen er: Formand Heinz Browa, Nikolaj Kirk Andersen og Ole Simonsen.  

Heinz ønsker, af personlige årsager, ikke genvalg.  

Bestyrelsen drøftede situationen og går på jagt efter en formandskandidat! 
 

 

5. Efterår/vinter  

     program. 

 

Standernedtagning lørdag den 1. november 2014, kl. 13. Det efterfølgende traktement er i 

gode hænder. 

Medlemsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19 i klubhuset. Der efterlyses indslag 

fra medlemmerne (tur billeder mv.) bl.a. til standernedtagningen! 

Generalforsamling tirsdag den 24. februar 2015. Heinz skaffer aftale om Roklubbens 

lokale.  

VM i bowling fredag den 13. marts 2015. Ulla sørger for aftale med Bowling Centeret og 

adviserer på hjemmesiden. 

Rengøringsdag i og ved klubhuset tirsdag den 21. april 2015. Der laves en arbejdsplan! 

Standerhejsning lørdag den 25. april 2015, kl. 13. I lighed med i år søges frivillige til den 

efterfølgende aftenfest - og øvrige arrangementer i løbet af året. 
 

 

4. Næste møde. 
 

Næste bestyrelsesmøde er lørdag den 17. januar 2015, kl. 17. Mødestedet er endnu ikke 

aftalt, da vi holder bestyrelses middag efter mødet. 
 

7. Eventuelt.  
 

 

 

Martin oplyste at antallet af gæstesejlere i år har været bedre end sidste år. 

Sydstævne Kredsen holder møde i Vikingens klubhus den 3. november, her planlægges 

bl.a. kapsejlads- og stævne kalender. På mødet er der tradition for at der serveres flæskesteg 

m. det hele, sidste år stod Dorte for maden og blev opfordret til gentagelse.  

Dorte og Ole køber ind mv. Sydstævne Kredsen betaler udgifterne.  

Lars inviteres til at deltage i mødet, herud over deltager Martin, Niels og Heinz. 
 


