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  SEJLFORENINGEN VIKINGEN                                                                                                                                                                          

Referat fra ordinær generalforsamling 22. februar 2011 kl.19 i klubhuset. 

Formand, Claus Kildegaard, bød velkommen til de 41 fremmødte. Foreslog at Flemming Hansen, der har 

været dirigent i mange år blev valgt. Claus oplyste at referent er bestyrelsens sekretær Ole Simonsen.  

1. Valg af dirigent:  

Flemming Hansen blev valgt, og han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, dagsorden, 

regnskab og forslag, er rettidigt sendt ud i medlemsbladet ”VIKINGEN” februar 2011. 
 

2. Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra stående udvalg: 

Den skriftlige beretning er sendt ud med indkaldelsen.  

Formanden, supplerede og uddybede nogle af punkterne, som her er flettet ind, i den skriftlige beretning. 

Sommeren 2010 var dejlig varm med overskud af sol - dog i august måned med overskud af regn.  Desværre 

var der ikke megen vind, men alligevel var det en dejlig sejler sommer.  

Som sædvanlig begyndte sæsonen med bowling i marts, og mange mødte op. Standerhejsningen sidste lørdag 

i april blev afviklet med god stemning og god mad. Alt i alt en god start på sæsonen.  

Nystedturen var med deltagelse af mange både. Godt vejr, godt arrangement.  

Til standernedtagningen, hvor vi spiste frokost og tog standeren ned kl. 13, var mange mødt op, og det blev 

en perfekt afslutning på sæsonen.   

Tirsdagssejladserne gik godt. Madordningen fungerede godt. Desværre oplevede vi et uheld, hvor to både 

stødte sammen, og der blev alvorlige skader.  Det er et snævert farvand, som vi sejler på, og vi skal være os 

det bevidste hele tiden. 

Vi kunne godt ønske os flere både til vores Pinsestævne.  Det er et stort arbejde at arrangere stævnet, når det 

ikke er hjemhavnen stævnet foregår i. Årsagen til nedgangen kan være at det er blevet populært for 

naboklubberne at arrangere Pinsetur, eller at bådene er blevet for store og kræver mere mandskab. Vi ved det 

ikke. Et par medlemmer har meldt sig til et udvalg for at gøre stævnet mere attraktivt. 

Sundsejladsen gik godt om lørdagen, hvor der var mand- konesejlads. Til grillen om aftenen var der mødt 

mange op, men søndagens sejlads var ved at glippe, fordi der var få tilmeldte. Det blæste en pelikan begge 

dage. Det kunne ønskes at der var flere der deltog i sejladsen. Vi er måske ved at blive en turklub! 

Festudvalget og kapsejladsudvalget har stået for alle disse arrangementer, og da det næsten består af de 

samme mennesker, skal vi takke Finn, Jeanette og Ulla mange gange for årets arrangementer, som har været 

perfekte hver gang. 

Vores juniorafdeling har skiftet leder. I stedet for Michael Højlund Larsen er Thomas Henckel og Lars 

Wollesen trådt til. De har begge været på kursus i Dansk Sejlunion, og vi har haft et møde med Dansk 

Sejlunions udviklingskonsulent Jens Peter Illum, hvor der blev lagt en plan for ungdomsarbejdet i år og 

fremefter. og vi håber, at arbejdet med juniorerne fortsat kører godt, især efter at vi nu har fået nyt 

ungdomshus og moderniseret vores jolle park. Claus skulle hilse fra Thomas og Lars, der gerne ville have 

fortalt lidt om arbejdet i juniorafdelingen, men ikke kunne være til stede i dag. 

Sejlerskolen kørte endnu et år stabilt under Jimmys ledelse. Tak til ham. Det glæder os hver gang vi ser 

folkebåden på sundet. 

Tak til Ole Hovmand for en moderne hjemmeside.  Vi må nok forudse at hjemmesiden bliver den foretrukne 

måde at kommunikere med medlemmerne fremover, når vi skal bruge over 8 kr. for at sende et brev. Så brug 

hjemmesiden. Tak også til dem der har leveret billedmateriale mm til hjemmesiden.           

Efterårsmødet handlede om sejleroplevelser i Tyskland. Først en dejlig film fra Niels og Susannes tur til 

Rygen, og derefter Flemming og Bentes kanalsejlads til Berlin. Tak til besætningerne på Rimfaxe og Ariadne 

for en spændende sejleraften. 
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2010 blev året hvor vi fik lavet Kildegaards plads. Tak til alle jer der hjalp, herunder tak til Flemming der 

tegnede og indkøbte. Jeg er sikker på, at vores gæstesejlere vil nyde den lille oase den er, når vi ikke kan 

tilbyde grillpladser på land. Vi har fået lavet en grill, der er blevet lidt dyr, men der forhandles om prisen, så 

nu mangler vi blot et par parasoller, sol og sommer. 

Arbejdet i A.M.B.A.et er forløbet gnidningsløst. Vi venter stadig på at få uddybet en smule, specielt den 

pukkel der er midt i det store bassin og som det ligger nu kan det godt ske her i foråret.  

Der er skaffet nye pæle og vi ønsker i Vikingen at få rammet 3 nye på ydersiden af sydbroen og 2 

nye på (gæste) flydebroen. Pælene rammes i april/maj. 

Toiletterne i den nye bygning er lovet færdige til 1. maj, og det vil vi se frem til. Der forhandles pt. med 

kommunen som er kommet med et tilbud om varme, vand og rengøring for en fast årlig pris og så 

slippe for et poletsystem. 

I sagen om Stejlepladsen har havneudvalget enstemmigt besluttet at bruge den til oplagsplads for 

industrihavnen. Kedeligt at der kan træffes en så smålig beslutning, når der ikke er levnet os noget 

landområde.  

Det er stadig træls at se byggerodet i området og ved Kanalhavnen er området som helhed trist, ”ghost 

kanalen” kalder folk nu området. Det er nu 7 år siden det hele begyndte, og det er ikke til at se hvornår det 

slutter.  

Formanden afsluttede beretningen med en tak til de mange medlemmer der på den ene eller anden måde har 

bidraget med arbejde i foreningen. 

Arbejdet i bestyrelsen har været godt, og Claus takker for samarbejdet, de fire år han har været formand.  

Claus går af som formand af personlige grunde, og kunne se tilbage på 26 dejlige år i bestyrelsen.  

Vi i bestyrelsen har ikke kunnet finde en ny kandidat til formandsposten på nuværende tidspunkt, men håber 

vi finder en ny formand her på generalforsamlingen.  

Der var ingen der ønskede ordet til beretningen som blev godkendt af forsamlingen. 
 

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år: 

Kasserer, Martin Sønderskov, gennemgik regnskabet. Regnskabet udviser et beskedent overskud. Bl.a. 

giver pæle lejen et plus på ca. 6000 kr., vi har et tilgodehavende fra et enkelt medlem, i madkassen er der 

lavvande, så priserne vi blive hævet lidt i den nye sæson. 

Niels Thal Jensen, spurgte ind til det høje Elforbrug bl.a. vinter liggerne og udlån af klubhuset. Bestyrelsen 

har inden vinteren hævet prisen fra 2kr. pr. kWh til 2,50 kr. pr. kWh (der betales målerleje på 150 kr.). 

Bestyrelsen vil se på om der skal betales efter forbrug ved lån af klubhuset. 

Bjørn Nielsen, mente det måske var værd at se på om det var en fordel at opsætte en varmepumpe. 

Klaus Møller, sagde at der for at forebygge frostskader er lidt varme på huset, da rørene er indbygget i 

vægen. Bestyrelsen vil se på mulighederne. 

Regnskabet blev herefter godkendt enstemmigt af forsamlingen. 
 

4. Fastsættelse af kontingent: 

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

Formanden forlagde bestyrelsens forslag til kontingentstigning: Aktivt medlemskab hæves med, 100 kr. til 

800 kr., familie medlemskab hæves med, 150 kr. til 1150 kr., junior medlemskab hæves med, 50 kr. til 350 

kr..passivt medlemskab hæves med, 25 kr. til 200 kr.  

Pladslejen vil stige med 100 kr. 

Bestyrelsens forslag til kontingentstigning for 2011, blev enstemmigt vedtaget. 
 

5. Behandling af indkomne forslag:  
Bestyrelsen fremsatte følgende forslag til dagsordenens punkt 5. 
 

Vedtægtens § 8, punkt 6, som har følgende ordlyd: Valg af formand i ulige år. 

Ændres til: Valg af formand i ulige år og kasserer i lige år. 
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Vedtægtens § 8, punkt 7, som har følgende ordlyd: Valg af 2-3 bestyrelses-medlemmer i ulige år og 3-4 i 

lige år. Ændres til: Valg af 2-3 bestyrelses-medlemmer i ulige år og 2-3 i lige år. 
 

Vedtægtens § 8, punkt 8, som har følgende ordlyd: Valg af 1-2 suppleanter til bestyrelsen. 

Ændres til: Valg af suppleant til bestyrelsen. 
 

Vedtægtens § 11, 3. afsnit, som har følgende ordlyd: Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en 

kasserer og en sekretær samt yderligere 3-4 bestyrelsesmedlemmer og medlemmerne vælges for 2 år ad 

gangen på den ordinære generalforsamling. Ændres til: Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, 

en kasserer og en sekretær samt yderligere 2-4 bestyrelsesmedlemmer og vælges for 2 år ad gangen på den 

ordinære generalforsamling. 
 

Vedtægtens § 11, 4. afsnit, som har følgende ordlyd: Formand vælges ved en særlig afstemning. Genvalg kan 

finde sted. Ændres til: Formand vælges i ulige år og kassereren i lige år. Genvalg kan finde sted. 
 

Vedtægtens § 12, 1. afsnit, som har følgende ordlyd: Bestyrelsen konstituerer sig snarest, dog senest 14 dage 

efter generalforsamlingen, på et bestyrelsesmøde med næstformand, kasserer og sekretær. 

Ændres til: Bestyrelsen konstituerer sig snarest, dog senest 14 dage efter generalforsamlingen, på et 

bestyrelsesmøde med næstformand, sekretær, repræsentanter til A.M.B.A. og udvalg. 
 

Vedtægtens § 7, 3. afsnit, som har følgende ordlyd: Dagsorden for generalforsamlingen, Vikingens regnskab 

og indkomne forslag tilstilles Vikingens medlemmer senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.  

Ændres til: Dagsorden for generalforsamlingen og indkomne forslag er tilgængelig på hjemmesiden og i 

klubhuset, for medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. Vikingens regnskab er 

tilgængelig i klubhuset 14 dage før generalforsamlingen. 
 

Bestyrelsen, fremsatte forslagene, vel vidende, at halvdelen af de aktive medlemmer, som vedtægtsændringer 

foreskriver, ikke var til stede, men forslagene kan så vedtages på næstkommende ordinære eller 

ekstraordinære generalforsamling. Ole Simonsen, motiverede forslagene med, at det fremover ville være mere 

hensigtsmæssigt at få valgt Vikingens kasserer på generalforsamlingen. Det betyder så en del ændringer af 

flere paragraffer i vedtægten. Det sidste forslag er for, at bruge muligheden af at udsende indkaldelse mv. via 

hjemmesiden. Forslaget udelukker ikke at der vil blive sendt et blad ud et par gange om året og bestyrelsen vil 

indtil forslaget kan vedtages se på, hvordan vi bedst muligt sikre medlemmer den relevante information. 

Efter en kort debat og uddybning, foretog dirigenten en vejledende afstemning som viste, at 40 medlemmer 

var for forslagene, og 1 undlod at stemme. Forslagne kan genfremsættes og vedtages med simpelt flertal af 

de fremmødte medlemmer. 
 

6. Valg af formand i ulige år: På valg var, Claus Kildegaard der ikke ønskede genvalg. 

Heinz Browa blev foreslået og valgt med applaus.  

7. Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år og 3-4 i lige år: 

På valg var, Ole Simonsen, som blev genvalgt, Som nyt bestyrelsesmedlem foreslog bestyrelsen Nikolaj 

Kirk Andersen, som blev valgt. Valgene er for 2 år. 

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen: 

På valg var, Mogens Lilleør, der ikke ønskede genvalg, og Nikolaj Kirk Andersen, der lige er valgt ind 

som nyt bestyrelsesmedlem. Det var ikke muligt at finde en ny suppleant til bestyrelsen.. 

9. Valg af 2 kritiske revisorer: 

Anders Hendriksen og Kim Pedersen, blev genvalgt for 1 år. 

10. valg af 1 kritisk revisorsuppleant: 

Remi Skovgaard Hansen, blev genvalgt for 1 år. 
 

11. Eventuelt: 

Tak til Claus, Ole Simonsen takkede på bestyrelse og medlemmernes vegne og sagde bl.a. 

Et antal år som leder i junior afdelingen, som jeg ikke helt har styr på, herefter hele 26 år i Vikingens 

bestyrelse, uddannet kapsejladsdommer og vel at mærke som meget aktiv, - ja i det hele taget i Dansk 

Sejlunion, hvor du har været en fremtrædende figur i Sydstævnekredsen og talt for dens fortsatte virke. 
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Jeg har sådan et billede for mig af en blæksprutte med de mange arme: En arm som formand for Vikingen, en 

som formand for A.M.B.A.et, som du påtog dig, da ingen andre ville, formand for kapsejlads- og festudvalg, 

mm. 

Man må sige, du har taget ansvar for, at skabe de rammer der er nødvendige for at drive en forening indadtil 

og udadtil. Der har været mange ting de senere år bl.a. vedrørende vores havn at tage sig af. 

Samtidig har der været plads til dit store sociale arrangement, som er en vigtig del af foreningslivet – her skal 

jeg nævne din madkunst som vi har nyt godt af i mange år – Kildegaards plads som er dit seneste påfund vil 

fremover være et godt socialt samlingssted for os selv og vore gæstesejlere. 

Du har taget din tørn i en tid hvor det bestemt ikke har været en dans på roser alt sammen – men har hele tiden 

bevaret optimismen - Det har været en fornøjelse for bestyrelsen, at arbejde sammen med dig. 

Lis har fulgt med hele vejen og taget sin tørn og en hel del mere og har været en god støtte og sparringspartner 

for Claus – (Lis er desværre ikke til stede så Claus må tage blomsterkurven med til hende.) 

Til dig Claus et par flasker god Italiensk vin – når vinen er drukket og blomsterne ikke kan mere er der her en 

mariniseret minelampe (med indgravering, ”Kildegaards lampe” ”Vikingen”). Herefter fulgte ”suset fra sundet 

og skralleren fra Herrevigen. 

Kirsten Hasfeldt, takkede Claus med, en af gamle søkort fremstillet taske/pose og logbog. –( hvad de dog 

ikke finder på sejlerkonerne i de lange vinteraftener). 

Niels Thal Jensen, har en historisk CD med optimistjollesejlads, som kan gå på omgang.  

Flemming Hansen, efterlyste hjælp for Finn Hermansen fra Nysted, i forb.m. Hajkutter regattaen fra Nysted 

til Rostock, der er blevet et stort arrangement, det foregår 3 dage i august og er hjælp til dommer- og 

følgebåde mm. 

Claus Kildegaard, takkede festudvalget, Jeanette Poulsen og Ulla Klimt og de fik hver en buket blomster. 

Claus takkede også kapsejladsudvalget, Finn Poulsen og Ulla Klimt, der fik et Vikingeglas for indsatsen. 

Claus sluttede med en tak til alle og takkede dirigenten med en flaske vin.  

Dirigenten takkede god ro og orden. 

 

                                                                                                                            Referent, Ole Simonsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


