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  SEJLFORENINGEN VIKINGEN                                                                                                                                                                          

Referat fra ordinær generalforsamling 19. februar 2013 kl.19 i GP. 

Formand, Heinz Browa, bød velkommen til de 27 fremmødte. I forhold til sidste år (48) en markant nedgang, 

Formanden mente, at det var lige før forsamlingen kunne holdes på hans båd. Nogle af de faste deltagere var 

på vinterferie, men der burde være flere. 
 

1. Valg af dirigent og referent:  

Flemming Hansen blev valgt til dirigent og Vikingens sekretær Ole Simonsen til referent.  

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i bladet og på hjemmesiden i november 

2012, dagsorden og indkomne forslag var tilgængelig på hjemmesiden og i klubhuset den 5. februar 2013, 

regnskabet var ligeledes tilgængelig i klubhuset 5. februar 2013.  

Punkt 8 i den udsendte dagsorden vedr. suppleant til bestyrelsen er udgået, en rettet dagsorden blev uddelt og 

taget til efterretning af forsamlingen. 
 

2. Bestyrelsens beretning, herunder udvalg: 

Formanden konstaterede, at sommeren nu engang er som den er her i Danmark. Efter en dejlig 

standerhejsning med efterfølgende god fest, fik vi gang i de faste arrangementer:  

Pinseturen med sjov og ballade, men færre både til kapsejladsen,  

Nystedturen med en lille aktivitet, råhygge og selvfølgelig sommerens oplevelse med rekord antal Vikinger 

for svaj på Rødsand. Så var der lige Sjatturen som kun nåede til Guldborg. 

Tirsdagssejladserne som er rygraden i vores klub liv, har desværre haft lidt færre deltagere til start i år, og 

det ser allerede ud til at der blive 2 både færre i år. 

Madkassen har det lidt bedre efter, at der betales forud for spisningen om tirsdagen. 

Sundsejladsen lider desværre alvorligt, når vi taler om deltagende både, men aftenhyggen var helt fin. 

Vi må jo se om vi kan lokke lidt flere på vandet! Hvad kan vi lave om? 

Vores klubhus er jo som sidste år lukket ned pga. det store strømforbrug om vinteren.  

Vi skal i år have nye vinduer i nordsiden og så skal vi måske friske terrassen lidt op. 

Vores havn har haft lidt færre gæster i år, men de har generelt været godt tilfreds med forholdene. Der 

kommer til sæsonen nye fri/optaget skilte .   

Flydebroen har der været en del klager over, men der er nu etableret vand og strøm sættes op inden sæsonstart.  

En velfortjent tak til alle, der på den ene eller anden måde har bidraget til gennemførelsen af såvel officielle 

som spontane arrangementer og forskellige arbejdsopgaver! 

Desværre skal vi se, at få stablet et nyt festudvalg på benene, men det er jo en udfordring vi sammen må have 

klaret! 

I A.M.B.A.et har vi et godt samarbejde, hvor vores interesser og problemer bliver løst på bedste måde for alle.  

Vi har fået vedtaget et nyt havnereglement, som bliver suppleret af vores egne regler mv. 

Der er nu endelig kommet et tankanlæg i kanalhavnen, kommunen vil lave et bolværk ved tankanlægget, 

hvordan vi kommer derind vil tiden vise. Kommunen opsætter skilte over havneområdet mm. 

Vi arbejder på et samarbejde med hensyn til et ramslag med Toreby Sejlklub. 

Guldborgbroens åbningstider er som bekendt ændret og kommer på hjemmesiden og opslag. 

Terrorhegnet i industrihavnen er ingen hindring for optagning og isætning af både, da man som hidtil skal 

henvende sig på havnekontoret, her udleveres så en kode til hegnet. 

Gæstepriserne vil stige lidt, men vil stadig være under prisen i de kommunale havne i området. 

Som vi kommer til senere i dagsordenen, har A.M.B.A.et ikke i øjeblikket økonomi til de ønskede 

reparationer, efter bl.a. uddybning, reparation af broer og pæle mv.  
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Det der ligger lige om hjørnet er Vikingemesterskaberne (VM) i bowling fredag den 15. marts, med 

efterfølgende middag. Tilmeldingsliste blev fremlagt, der tilmeldes desuden direkte til Formanden 

inden den 27. februar. Prisen er 239 kr. for bowling og spisning, Vikingen betaler for sko. 

Og så skal vi endelig have Standerhejsning lørdag den 20. april kl. 13 og med festmiddag kl. 18. Hertil 

skal vi jo så have fundet et nyt festudvalg. 

Ungdomsafdelingen, har fremsendt en status, som formanden læste op. 

2012 har været et godt år for ungdom, på flere fronter. Efter en lidt medlems tynd sæsonstart tog det 

fart da vi deltog i aktiv sommer med Guldborgsund Kommunen. Erfaringen er god og vi vil i 2013 

deltage igen. Det var 3 dage med ca. 30 unge der fik en tur på sundet og en god dag på havnen. Det 

gav nye medlemmer og med dem fulgte forældrene. Morten Henriksen fra Skelby har meldt sig som 

leder så nu er der to om opgaven. Dette er en kæmpe styrkelse af ungdomsafdelingen, da det var 

nødvendigt med flere aktive ledere. 

Indretningen af jollehuset er skredet fremad i løbet af sæsonen takket forældre indsats – tak til dem. 

Vores træner gennem 3 år – Jens Kristian Jørsboe er rejst på ferie til New Zealand, men kommer og 

hjælper i foråret. Jens starter på studie på universitetet i Århus efter sommerferien. Stor tak til Jens 

for hans indsats. 

Vi har fået en ny sejler – Casper - som vil være instruktør og han kommer på kursus her inden sæson 

start. Casper og Jens får desuden en coach på besøg 2 aftner i foråret. Det håber vi giver os en bedre 

og sjovere træning og nye ideer til vores sejleraftner. Vi planlægger også i marts/april at få besøg af 

udviklingskonsulenten fra dansk sejlunion så vi kan gøre det bedst muligt. 

Vinteren over har vi været i gang med overhaling af 3 stk. opti joller, således at vi har alle vores 

joller sejlklare til sæson starten 2013. De unge sejlere har været med til at skrue og binde knob og 

stik og det har været en god øvelse. 

På medie fronten så er facebook blevet introduceret – vikingen ungdom, Nykøbing Falster. Her 

lægges beskeder og billeder fra træningsaftner ud straks. Bruges også som info til sejleren. 

Den store ”viking” har spurgt om vi kunne bruge et nyt pantry i vores vinter lokale. Det takkede vi ja 

til og det er kommet på plads i lyn fart og vi er oven ud glade og glæder os til at bruge de nye 

muligheder det giver for at mødes efter træningen til kaffe, te eller spise sammen med forældre. Stor 

tak til Nikolaj og Michael for deres arbejde - ungdoms afdelingen vil nyde rigtigt godt af det i mange 

år. Og det vil jo også kunne bruges af resten af Vikingen om vinteren når klubhuset er lukket ned, så 

det skal nok blive brugt. 

Vi glæder os til 2013 sæsonen og ses på sundet. Hilsen Lars og Morten. 
 

Herefter blev beretningen sat til debat. 

Cato Pedersen, roste det gode initiativ fra Nikolaj og Michael vedr. lokalet i GP. 

Der var ikke flere der ønskede ordet til beretningen, som blev enstemmigt godkendt af forsamlingen. 
 

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år: 

Kasserer, Martin Sønderskov, gennemgik regnskabet. Regnskabet udviser et overskud på trods af færre 

gæstesejlere, men vi har sparet på El ved at lukke klubhuset i vinterperioden og rengøring ved at indgå en ny 

kontrakt, mm. Vi har været oppe på 17 medl. i ungdomsafdelingen i løbet af året. 

Leif Videcrantz, spurgte ind til hvordan det gik med opkrævningen for gæstesejlere, er der nogle der smutter 

fra os? 

Det kan ikke udelukkes at nogle få stikker af fra regningen, da vi jo ikke har nogen fast havnemester, men et 

kuvertsystem. Vi griber da også nogle inden de når at stikke af. Generelt mener vi at have styr på det. 

Er der nogen der ligger i længere tid eller har havari giver vi som regel en rabat.  

Claus Kildegaard spurgte om hvorfor følgebåd og joller mv. ikke er med i en statusopgørelse? 

Vi betaler regningerne og bogfører dem når de kommer og kan ikke bruge en sådan opgørelse til noget. 

Regnskabet blev herefter med applaus godkendt enstemmigt af forsamlingen. 
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4. Behandling af indkomne forslag:  
Bestyrelsen fremsætter forslag om, et evt. lån til A.M.B.A.et på max 150.000 kr., til reparation af 

skvulpe skot på Vikingens nord- og sydbro mm. A.M.B.A.et har pt. ikke penge til udførelse af 

reparationerne. 
 

Formanden motiverede forslaget: 

Vil vi have udført arbejdet inden for de næste par år bliver vi nød til at skabe økonomi til det. 

Mortorbådsklubben står i samme situation m.h.t. reparation af flydebro, og skal også vedtage at evt. låne 

A.M.B.A.et et tilsvarende beløb.  

Det undersøges om A.M.B.A.et kan få henstand med betaling af afdrag til kommunen og eller evt. låne 

pengene i banken. 

En afdragsordning skal selvfølgelig aftales evt. til en rimelig rente og beløbet afdrages med 50.000 kr. 

2014og restbeløbet de følgende 2 år. 
 

Flere spurgte ind til risikoen og om hvor længe en sådan reparation ville holde og om der kommer 

skvulpe skot under klubhuset? 

Går A.M.B.A.et ned eller klubhus og broer bliver taget af isen så har vi en ny situation, men vi mener arbejdet 

skal udføres uanset om vi tror det ene eller andet. Noget af skvulpe skottet på sydbroen skal skrues fast og det 

kan da godt være vi skal have lavet skvulpe skot under klubhuset samtidigt, men det er for vores egen regning. 

Renter og afdrag skal selvfølgelig endelig aftales, hvis det bliver aktuelt med et lån. 

Herefter tilkendegav flere at det var et godt forslag, så få det lavet. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 

5. Fastsættelse af kontingent: 

Budgettet for det kommende år, er igen i år skrevet ind i regnskabet. 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent dog således, at kontingentet til ungdomsafdelingen hæves med 

50 kr. til 400 kr.,  hvorefter kontingentet vil være: 

 Aktivt medlemskab ………...     800 kr. 

 Familie medlemskab ……….  1.150 kr.  

 Junior medlemskab …………    400 kr. 

 Passivt medlemskab ………...    200 kr. 
Bestyrelsen har tidligere besluttet gradvist at hæve kontingentet til ungdomsafdelingen, vi vil fortsat være 

væsentlig billigere end øvrige børn og ungdoms foreninger. 
 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 

6. Valg af formand i ulige år og kasserer i lige år:  

Heinz Browa blev genvalgt som formand og valgt for 2 år med applaus.  

7. Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år og 2-3 i lige år: 

På valg var, Nikolaj Kirk Andersen og Ole Simonsen, som begge blev genvalgt for 2 år.  

8. Valg af 2 kritiske revisorer: 

Anders Hendriksen og Kim Pedersen, var på valg og Anders ønskede ikke genvalg. 

Kim Pedersen blev genvalgt for 1 år og Lene Kristiansen blev nyvalg ligeledes for et år. 

9. Valg af 1 kritisk revisorsuppleant: 

Remi Skovgaard Hansen, blev genvalgt for 1 år. 
 

10. Eventuelt: 

Cato Pedersen, meddelte at de er nogle der har taget initiativ til nogle klubaftener i Vikingens regi, 

med hyggeligt samvær og sang, Carl Erik Hansen og Hans Jørgen Kristiansen lægger musik til. Det 

bliver tirsdag den 5. marts og tirsdag den 9. april.   

Niels Thal Jensen opfordrede bestyrelsen til at få repareret vores meget dyre stole i klubhuset måske 

et par stykker af gangen. Bestyrelsen noterede sig forslaget. 



Side 4 af 4 
 

Claus Kildegaard, orienterede om sydstævne kredsens aktiviteter. Vejrø stævnet bliver igen i år om 

lørdagen i Kristi himmelfarts ferien. Tærø rundt havde nedgang i antal deltagere sidste år. Vedr. 

Sejlerfestivallen er det spørgsmålet om den bliver til noget i år. 

Ole Simonsen syntes det var dejligt at vores ”gamle formand” stadig var aktiv i kredsen og havde 

registreret, ved deltagelse i et møde, at alle i kredsen glædede sig specielt, når Claus stod for 

efterårsmødet med flæskesteg. Claus fik en ”hånd” for indsatsen. 
 

Jimmy Madsen og Leif Videcrantz, foreslog at invitere Toreby sejlere med til tirsdagssejladserne. 
 

Formanden takkede dem der i Vikingen havde påtaget sig og udført særlige opgaver, ud over 

bestyrelsen, med en flaske rødvin til hver enkelt: Ungdomsafdelingen Lars Wollesen. Sejlerskolen Jimmy 

Madsen. Kapsejladsudvalget Niels Thal Jensen, Finn Poulsen og Hans Jørgen Kristiansen. Tirsdagspigerne 

Ulla Klimt, Dorte Simonsen, Lisa Hendriksen og selvfølgelig Flemming Hansen. Festudvalget Birgitte Bøgh, 

Anne-Marie Madsen, Lisa Hendriksen og Susanne Lohse på sidelinjen. Hjemmesiden Ole Hovmand.  
 

Der skulle findes et nyt festudvalg og da der ikke kunne etableres et egentligt udvalg blev der fundet en 

løsning med gode frivillige til de enkelte arrangementer: 

Standerhejsningen tager Jeanette Poulsen sig af sammen med Lene Kristiansen og Claus Kildegaard, 

flere gav tilsagn om hjælp. Arrangementet afvikles nogenlunde indenfor de sædvanlige økonomiske rammer. 

Nysted turen tager Carl Erik Hansen sig af med selvvalgt hjælp og nogenlunde indenfor de sædvanlige 

økonomiske rammer.  

Standernedtagningen vil Niels Thal Jensen, Carl Erik Hansen, Cato Pedersen og Hans Jørgen 

Kristiansen, se nærmere på ligeledes indenfor visse økonomiske rammer. 
 

VM bowlingen = husk tilmelding inden den 27. februar til formanden! Susanne Lohse laver 

holdsammensætningen  
 

Dirigenten takkede god ro og orden. 

Formanden takkede herefter Dirigenten, som havde gjort det godt.  

Generalforsamlingen sluttede kl. ca. 20,33.                                                         Referent, Ole Simonsen 

 

************************************************ 

Bestyrelsen konstituerede sig således umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning, 

herefter ser bestyrelsen og ansvarsområderne således ud: 
 

Formand Heinz Browa, genvalgt af generalforsamlingen, Broplan. 

Kassereren Martin Sønderskov var ikke på valg. Sydstævnekredsen 

Næstformand, Nikolaj Kirk Andersen (genvalgt). Vedligehold af broerne mv. 

Sekretær, Ole Simonsen (genvalgt). Blad. 

Bestyrelsesmedlem, Klaus Møller. Klubhuset. 

Bestyrelsesmedlem, Michael Hammer Hansen. 

Bestyrelsesmedlem, Ulla Klimt: Medlemssystemet. 
 

2 repræsentanter til L.N.F. A.m.b.a. bestyrelse: 

Heinz Browa og Martin Sønderskov. 

3 repræsentanter til L.N.F. A.m.b.a. repræsentantskab: 

Nikolaj Kirk Andersen, Ole Simonsen og Klaus Møller. 
 

Næste ordinære bestyrelsesmøde holdes onsdag den 6. marts 2013 kl. 19 i GP. 

Referent Ole Simonsen 

 

 


