
             Sejlforeningen Vikingen                       

  

Referat fra: Bestyrelsesmøde.                                                              / møde nr. 7 14/15        
Tid & sted: Tirsdag den 20. januar 2015, kl. 19, i 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 14. oktober 2014 blev godkendt. 
  

 

2.     

   Generalforsamling 

   24. februar 2015. 

 

Bestyrelsen havde den 17. januar 2015 et kort møde for at konstatere at der ikke var 

indkommet nogen forslag til behandling på generalforsamlingen og aftalte et nyt 

bestyrelsesmøde d.d.  

Efter mødet afholdt bestyrelsen den årlige bestyrelsesmiddag med ledsager.  
 

Bestyrelsen gennemgik dispositionsplanen for generalforsamlingen, herunder forslag til 

dirigent, referent, mv. 

Med i beretningen skal oplyses om eksklusion af et medlem og et medlem der er rejst 

fra regningen på en bådplads.  

Regnskabet blev gennemgået og godkendt af bestyrelsen.  

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, dog således at kontingentet til 

ungdomsafdelingen hæves med 50 kr. til 500 kr. Bestyrelsen har tidligere besluttet gradvist 

at hæve kontingentet til ungdomsafdelingen, hvis forslaget bliver vedtaget, holdes 

kontingentet i ro på de 500 kr. 

Der arbejdes stadig på at finde en ny formandskandidat inden generalforsamlingen. 

Nuværende næstformand og sekretær er begge på valg, begge poster er ikke valgt på 

generalforsamlingen, men konstitueres på et bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. 

Nikolaj Kirk Andersen er på valg som bestyrelsesmedlem og er villig til genvalg, ligeledes er 

Ole Simonsen  på valg som  bestyrelsesmedlem, og kan desværre ikke deltage i 

generalforsamlingen, men giver meget gerne plads til nye kræfter. 

Derudover er der i henhold til vedtægten plads til yderligere valg af et bestyrelsesmedlem, 

dvs. der i alt kan vælges 3 bestyrelsesmedlemmer, da der ikke vælges en suppleant til 

bestyrelsen!   

Bestyrelsen vil på generalforsamlingen takke udvalg og andre der har ydet en særlig 

indsats med en lille erkendtlighed. Formand og sekretær indkøber  X-antal flasker vin. 

Bestyrelsen ønsker tilsagn fra gode frivillige til gennemførelse af følgende: 

Standerhejsning den 25. april. 

Nysted turen weekenden den 15. og 16. august. 

Standernedtagningen den 31. oktober. 

Derudover er der måske pinsestævnet (som normalt er kapsejladsudvalget). 

Evt. Sundsejlads, som de sidste gange er aflyst, normalt den 12. og 13. september. 
 

Der blev aftalt indkøb mv. til generalforsamlingen. Roklubbens lokale er reserveret. 

 



                                                                                                                                                                      Referent, Ole Simonsen  

 

3. Øvrige sager. 
 

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

adviserer på hjemmesiden og på generalforsamlingen.  

Bestyrelsen skriver igen til det ekskluderede medlem om at få flyttet båden inden 

udgangen af februar måned.  

Bestyrelsen vil også opsøge medlemmet der skylder for bådplads for at inddrive gælden 

evt. ved kontakt til den nuværende liggeplads/sejlklub.  
 

 

4. Næste møde. 
 

Er det konstituerende møde umiddelbart efter generalforsamlingen eller snarest muligt, 

dog senest 14 dage efter generalforsamlingen. 

 

5. Eventuelt. 
 

Der var ikke noget at skive om til dette punkt. 


