
             Sejlforeningen Vikingen                       

  

Referat fra: Bestyrelsesmøde .                                                            / møde nr. 6          
Tid & sted: Tirsdag den 25. oktober 2011, kl. 19 i klubhuset, 4800 Nykøbing Falster 

 

Mødet sluttede kl. ca. 21.                                                                                                                                Referent, Ole Simonsen       

Indkaldelse sendt til:                                                     Mødt Afbud 

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

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

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

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

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

Michael Hammer Hansen.     Bestyrelsesmedlem.                                   X      

Lars Solberg Wollesen.          Ungdomsafdelingen (udenfor bestyrelsen).            X 

Dagsorden: Beslutninger, orientering og debat: 
 

1. Referat. 
 

Referatet fra bestyrelsesmøde, den 31. august 2011, blev godkendt.  
 

 

2. Opfølgning og  

    orientering mm. 

     
 

 

 

 

 

 

Posten til Vikingen, blev gennemgået og drøftet. 

Rengøringen af klubhuset er blevet lidt dyr og det er tilsyneladende ikke samme pris hver 

gang. Bestyrelsen forfølgersagen og indhenter tilbud inden næste sæson. 

Vi har nu hele to Klubmålere, Nikolej Kirk Andersen og Heinz Browa. 

Til Dansk Sejlunions Klubkonference den 18. og 19. november, overvejer formanden og 

Næstformanden deltagelse.  

Baltic Sailing, har inviteret til konference den 23. og 24. november i Grømitz. Dorte og Ole 

Simonsen deltager i konferencen. 

Der har været tyveri i havnen af et par påhængsmotorer og benzin, om tyvene er kommet 

fra land eller søsiden vides ikke. Benzinen er tilsyneladende fjernet i en medbragt beholder, 

da benzindunken til påhængsmotoren ikke er taget med. Ingen har set eller hørt noget i 

området. 

Siden sidst er der ikke noget nyt fra A.M.B.A.et.  
 

3. Aktuelle sager. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flagmasten nedlægges, søndagen efter standernedtagningen, adskilles og lægges i klubhuset 

(hvilket er sket efter bestyrelsesmødet), der arbejdes i små hold hen over vinteren med 

renoveringen, så den er klar i god tid inden standerhejsningen. 

Klubhuset lukkes ned i vinterperioden fra den 1. december til den 1. april bl.a. pga. det 

store El-forbrug og frostskader. Vandet lukkes og tømmes af systemet, der kan dog lukkes op 

tidligere hvis det vurderes forsvarligt. Broerne sprøjtes for alger til foråret. 

Terrassen mod nord renoveres til foråret, bestyrelsen udarbejder en plan. 

Bestyrelsen gav Nikolej Kirk Andersen tilladelse til, postadresse på Sophieholmen 19. 
 

4. Forberedelse af 

generalforsamling. 

 

 

Bestyrelsen gennemgik forslaget til vedtægtsændringer, som genfremsættes til vedtagelse. 

Forslaget vedrører valg af kassereren på generalforsamlingen og medfølgende 

konsekvensrettelser. Bestyrelsen ser gerne der bliver valgt et ekstra bestyrelsesmedlem i 

stedet for en suppleant. Materialet sendes ud med blad primo februar 2012. 
 

5. Næste møde. 
 

 

Bestyrelsesmøde, blev aftalt til lørdag den 14. januar 2012 kl. 18., på Bogfinkevej 37, 

4800, efter mødet er der Bestyrelsesmiddag med ledsager. 

Løbende sager i mellem bestyrelsesmøderne klares på mail/telefon (eller indkaldelse). 
 

6. Eventuelt. 
 

Klaus Møller, gjorde igen opmærksom på at han ikke længer har fastnettelefon, fejlen rettes. 


