
             Sejlforeningen Vikingen                       

  

Referat fra: Bestyrelsesmøde .                                                              / møde nr. 5 12/13        
Tid & sted: Onsdag den 10. oktober 2012, kl. 19, i klubhuset, 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.                      Sydstævnekredsen.                        A.M.B.A. bestyrelsesmedl.    X          

Ole Simonsen.                        Sekretær.                      Blad.                                              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.      Medlemssystemet.    X  

Lars Solberg Wollesen.          Ungdomsafdelingen.   (Udenfor bestyrelsen).            X 

Dagsorden: Beslutninger, orientering og debat: 
 

1. Referat. 
 

Referatet fra bestyrelsesmøde, den 29. august 2012, blev godkendt.  
 

 

2. Aktuelle sager 

    fra/til bestyrelsen. 

     
 

 

A.M.B.A. et 

OK Benzin stander i kanalhavnen, er ved at blive etableret og kommunen vil lave en 

uddybning, de ved bare ikke hvordan, men det skulle blive op til 2 meter.  

Oversigtskort, over havnen og dens faciliteter fremstilles til næste sæson. 

Havnereglement for hele havnen er nu vedtaget og udgives sammen med Vikingens regler 

til medlemmerne. 

Havneguiden Sejlerens kontaktes nu af A.M.B.A. så vi kan komme med i guiden. 

Nye røde/grønne skilte, har A.M.B.A.et ikke råd til at investerer i.   

Skvulpe skot, på nord og sydbroen skal repareres, men er udskudt til næste år. 

Sundets venner, skal have etableret et nyt toilet, da det gamle er revet ned. 

Et Ramslag, der er til salg, efterlyses af A.M.B.A.et. 

Vinterpladser i kanalhavnen, skal indgå en kontrakt m.h.t. bl.a. El tilslutning.  

Havnens terrorsikring imødeses at give nogle problemer bl.a. ved optagning og isætning af 

både, som skal drøftes med industrihavnen. 

Guldborgbroens åbningstider er nu afgjort ved søfartsstyrelsens mellemkomst. 

Åbningstiderne sættes ind i opslags skabet og på hjemmesiden. 

Gæstepriserne hæves fra næste sæson til: O-9 m. 125 kr., 9-12 m. 135 kr., 12 m.> 160 kr. 
    

 

3. 

Ungdomsafdelingen. 

 

 

Flere medlemmer er kommet til siden sidst og det lover rigtigt godt for fremtiden, med den 

hjælp af bl.a. forældre der er kommet til. 
 

4. Rød/grønne skilte. 
 

Bestyrelsen besluttede, at indkøbe de nye skilte til Vikingens bådepladser ca. 70 stk., som 

opsættes inden sæsonstart.  

 

5. Vedligeholdelse af  

    broer og hus mm. 
 

 

Bestyrelsen besluttede, at indkøbe de 3 sidste vinduer med inddækning, der skal udskiftes 

mod nord. Flemming Hansen kontaktes af Ole. 

De manglende lysstandere til pontonbroen i nordbassinet rykkes der for. 

Klubhuset lukkes for vinteren efter medlemsmødet den 20. november. 

Bestyrelsen undersøger, om  det kan betale sig at opsætte en varmepumpe.  
 

 

6. Vinter program.  
 

 

 

Bestyrelsen vedtog at udsende et blad ultimo oktober med vinterens program, indkaldelse til 

generalforsamling mm. Af forskellige årsager ser det ud til at blive tidligst medio november. 



                                                                                                                                                                        Referent, Ole Simonsen  

Det glimrende festlige udvalg har lovet at fremtrylle en lille hyggelig frokost efter 

standernedtagningen d. 27. oktober kl. 13. 

 

Tirsdag d. 20. november: Klubaften i klubhuset kl. 19.  

Ulla, Ole og Dorte sørger for at der er ost/pølse og drikkelse. 
 

Tirsdag d. 19. februar: Bådfondens generalforsamling kl. 18,30. 

                                          Vikingens ordinære generalforsamling kl. 19. 

Formand Heinz Browa, næstformand Nikolej Kirk Andersen og sekretær Ole Simonsen er på 

valg, pt. er alle villige til genvalg, men det udelukker ikke, at nye kræfter kan komme til!  

Festudvalget, som har gjort det godt, syntes at også andre skal have chancen for opleve det 

sjove og spændende arbejde i et sådan udvalg. Kandidater søges!  
 

Fredag d. 15. marts: VM i bowling kl. 18. 

Tirsdag d. 16. april: Rengøring kl. 16 til ca. 18. 

Lørdag d. 20. april: Standerhejsning kl. 13, festmiddag kl. 18.        

I bladet og på hjemmesiden indkaldes til generalforsamlingen 2013.  

                                                                                 
 

7. Næste møde. 
 

 

 

Næste ordinære bestyrelsesmøde blev aftalt til lørdag den 9. februar 2013, kl. 18, evt. i 

GP. Efter bestyrelsesmødet er der middag for bestyrelsen m. ledsager.  

Bestyrelsen holder et ekstraordinært møde når regnskabet og evt. forslag til generalforsamlingen foreligger.  

 

7. Eventuelt. 
 

 

 

Bestyrelsen har sat sig for at drøfte afviklingen af bestyrelsesmøderne bl.a. således de 

bliver mere effektive. 


