
             Sejlforeningen Vikingen                       

  

Referat fra: Bestyrelsesmøde .                                                              / møde nr.2 12/13        
Tid & sted: Onsdag den 21. marts 2012, kl. 19, i GP, 4800 Nykøbing Falster. 

 

Indkaldelse er 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      

Ulla Klimt.                             Bestyrelsesmedlem.          X  

Lars Solberg Wollesen.          Ungdomsafdelingen (udenfor bestyrelsen).            X 

Dagsorden: Beslutninger, orientering og debat: 
 

1. Referat. 
 

Referatet fra konstituerende bestyrelsesmøde, den 21. februar 2012, blev godkendt.  

Referatet fra generalforsamlingen er godkendt af dirigenten.  
 

 

2. Aktuelle sager 

    fra/til bestyrelsen 

     
 

 

Vikingens post siden sidst blev gennemgået og behandlet. 

Jens Kristian Jørsboe, Ungdomsafdelingen, har fremsendt et udkast til en folder, som når 

den er færdig, deles ud på skoler mv. for at få flere ungdomssejlere. Bestyrelsen drøftede 

udkastet og vil arbejde videre med folderen. 

Ulla Klimt assisterer kassereren, med vedligeholdelse og opdatering af medlemsystemets 

database. Det undersøges om der er færdige, brugbare systemer til lokalforeninger bl.a. i 

Dansk sejlunion. 

I DS Syd stævnekreds er det Martin Sønderskov, der også fremover deltager i møderne.  

Vi har indgået en ny aftale vedr. rengøring af klubhuset for sæsonen 2012, med en anden 

udbyder. 

Et af vores medlemmer vil modtage en skriftlig henstilling vedr. vedligehold, tilsyn, 

affendring og fortøjning, som er meget mangelfuld. Flere mundtlige henstillinger har ikke 

givet noget resultat. 

Ole Simonsen repræsenterer Vikingen ved Nysted Sejlklubs 100 års jubilæum. 
 

 

3. A.m.b.a. 
 

Der er endnu ikke kommet noget nyt vedr. Guldborgbroens åbningstider, sagen ligger til 

afgørelse i Søfartsstyrelsen. 

Arbejdet på flydebroen i nord bassinet bliver først igangsat hen over sommeren. Til den til 

må vi se på hvor vi får placeret bådene mens arbejdet pågår. 

A.m.b.a.et har haft et møde med Guldborgsund Kommune: Kommunen ser gerne at der 

kommer mere liv i kanalhavnen med flere både. Det kræver dog noget uddybning mv. så er 

der måske mulighed for at lokke nogle gæstesejlere derind.  

A.m.b.a.et, havde bl.a. ønsker om at få lavet stensætningen og bolværket ved og rundt om 

G.P. Parkeringsproblemet ønskes løst. 

Vi har lånt et ramslag i Guldborg. Spørgsmålet er om vi på sigt skal have vort eget eller kan 

købes os ind på et. 
 

 

4. Igangværende 

    arbejder mm. 

 

Der arbejdes flittigt på at få flagmasten færdig, så den kan rejses søndag d. 15. april om 

eftermiddagen. 

Til den årlige rengøring og klargøring af hus og broer, tirsdag d. 17. april kl. 16-18, laves en 

arbejdsplan. 
 



                                                                                                                                                                        Referent, Ole Simonsen  

 

5. Øvrige sager. 
 

Der udsendes et blad sidst i marts / først i april, med opkrævninger, broplan mv. 

Pinsestævnet bliver nok efter samme koncept som sidste år, hvor der var en masse gode og 

sjove aktiviteter. 

Aftale om datoen for Nysted turen (er efter bestyrelsesmødet) aftalt med Nysted Sejlklub. 

Syd stævnekredsen holder sejlertræf med aktiviteter lørdag d. 19. maj. Følges op på 

hjemmesiden. 

Bestyrelsen vil se nærmere på Vikingens forsikringer m.h.t. pris og dækning. Også dækning 

ved arbejdsskade undersøges.  
 

 

6. Næste møde. 
 

 

Næste ordinære bestyrelsesmøde blev aftalt til onsdag den 13. juni kl. 19, i klubhuset. 

 

7. Eventuelt. 
 

 

 

Ikke noget der er værd at skrive om! 


