
             Sejlforeningen Vikingen                       

  

Referat fra: Bestyrelsesmøde.                                                              / møde nr. 6 13/14        
Tid & sted: Tirsdag den 20. januar 2014, kl. 19, i juniorlokalet GP, 4800 Nykøbing Falster. 

 

Indkaldelse er sendt til:                                                     Mødt Afbud 

Heinz Browa.                         Formand.                      Broplan.                                         A.M,B.A. bestyrelsesmedl.    X  

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

Nikolaj Kirk Andersen.          Næstformand.              Broernes vedligehold mv.               A.M.B.A. repr.skab.    X      

Ole Simonsen.                        Sekretær.                      Blad.                                              A.M.B.A. repr.skab.    X   

Klaus Møller.                         Bestyrelsesmedlem.      Klubhuset.                                    A.M.B.A. repr.skab.    X      

Michael Hammer Hansen.     Bestyrelsesmedlem.                                   X     

Ulla Klimt.                             Bestyrelsesmedlem.      Medlemssystemet.    X  

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

Dagsorden: Beslutninger, orientering og debat: 
 

1. Referat. 
 

Referatet fra bestyrelsesmødet den 1. oktober 2013 blev godkendt. 
 

 

2. Aktuelle sager. 
 

A.M.B.A: Der er indkaldt til repræsentantskabsmøde torsdag den 23. januar 2014. Mødet 

holdes hos Motorbådsklubben, for bl.a. at godkende Lystbådehavnen i Nykøbing Falster 

A.m.b.A. regnskab. Flere i bestyrelsen syntes det var lidt sent at blive indkaldt 3 dage før 

mødet. Vi møder dog med 4 deltagere ud af 5. 

Der er også indkaldt til repræsentantskabsmøde torsdag den 6. marts 2014 i 

Fiskeriforeningens klubhus, for bl.a. at vælge A.m.b.A. bestyrelse. 

Vikingens bestyrelse vil gerne have tilsendt referater og indkaldelser fra A.m.b.A.et. 
 

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. Vikingen betaler for skoene, bowling og spisning undersøges prisen på. 

Tilmeldingen er bindende. Ulla indhenter pris for spisningen i Bowling Centeret. 

Ungdomsafdelingen vil gerne deltage i arrangementet, måske kun bowlingen. 
 

Ungdomsafdelingen: Lars orienterede bl.a. om, at vi har fået yderligere 6 våddragter fra 

Dansk Sejlunion (sponsoreret af TORM). 

Vi vil søge om 4 stk. VHF’er til brug i ledsagebådene og på land. 

Vi er i gang med at sy signalflag, vi har teori og skal i svømmehal til marts. 

 Klubkonferensen på Vingsted Centeret var igen en oplevelse og inspirationskilde, som jeg 

godt kunne tænke mig bestyrelsen deltog i. Der var mange tilbud bl.a. ”Fundraising” om 

mulighederne for at søge tilskud til et utal af ting og projekter, som vi måske skal udnytte lidt 

bedre både i Vikingen og A.m.b.A.et, f.eks. broer, klubhus, materiel mm. 

På sigt skal vi se at få sat et projekt i søen til fastholdelse af de lidt ældre ungdomssejlere, 

som ellers forsvinder når de starter på uddannelse. Flere klubber i DS har studenter afdelinger 

og lign., med både der er udfordrerne og sjove at sejle for denne aldersgruppe. 

DS 100 års jubilæumsbog blev udleveret på konferencen og vil blive lagt i klubhuset. 
 

Tøj med Vikingelogo: Interessen undersøges på generalforsamlingen. Lars tager en snak 

med PM – eller undersøger andre muligheder, for at få fremlagt de forskellige størrelser mv.   

Skulle der mod forventning ikke være den fornødne interesse til at sætte et større projekt i 

gang, startes op i det små med fremstilling af polo og T-shirts. 

 

 
 



                                                                                                                                                                      Referent, Ole Simonsen  

 

3. 

   Generalforsamling 

   2014. 

 

Generalforsamlingen er gennem bladet ”Vikingen” og på hjemmesiden til tirsdag den 

25. februar 2014 i Roklubbens lokale GP. 

Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag til behandling på generalforsamlingen og 

har ikke selv stillet nogen forslag. 

Regnskabet gav ikke anledning kontingentforhøjelse, udover en tidligere beslutning om 

gradvist at hæve kontingentet til ungdomsafdelingen, denne gang med 50 kr. til 450 kr. 

Vi har nogle tilgodehavender bl.a. udlånet til A.m.b.A.et.  

På Valg er: Kasserer Martin Sønderskov, bestyrelsesmedlemmerne Klaus Møller, Michael 

Hammer Hansen og Ulla Klimt. 

Bestyrelsen honorerer udvalg og andre der har gjort en særlig indsats for Vikingen, 

med en flaske som overrækkes af formanden på generalforsamlingen. 

Frivillige til gennemførelse af Standerhejsning, Nystedtur og Standernedtagningen, 

søges på generalforsamlingen. 

Pinsestævne og Sundsejlads er forankret i kapsejladsudvalget, men det kan jo være der 

er nogen der vil hjælpe med råd og dåd. 

Huskesedler vedr. VM Bowling uddeles på generalforsamlingen. 

Heinz søger for nøgle til lokalet, Ole indkøber drikkelse, chips mm., og laver en 

dispositionsplan til afviklingen af generalforsamlingen, (oplysninger om indkaldelse, 

dagsordenspunkternes indhold og valg). 
 

 

4. Næste møde. 
 

Næste bestyrelsesmøde er det konstituerende møde umiddelbart efter 

generalforsamlingen, her vælges næstformand, sekretær, A.m.b.A. repræsentanter mm., og 

aftales næste ordinære bestyrelsesmøde. 

Bestyrelsen mødes dog den 25. januar kl. 19 på Cafe Trekanten, med damer til den årlige 

bestyrelsesmiddag med ledsager. 
 

 

7. Eventuelt.  
 

 

 

Der var noget at skrive om til dette punkt!                             


