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             Sejlforeningen Vikingen                        

Referat fra:                              Bestyrelsesmøde          
Tid & sted: den  10. august 2015     kl. 19.00 i klubhuset           Referent: Ulla Klimt 
 

Indkaldelse er sendt til:                                                      Mødt Afbud 

Carl Erik Juel Hansen Formand X  

Martin Sønderskov             Kasserer X  

Nikolaj Andersen Næstformand  X 

Lilian Oldrup Sekretær  X 

Hans Jørgen Kristiansen Bestyrelsesmedlem X  

Klaus Møller Bestyrelsesmedlem X  

Michael Hammer Hansen  Bestyrelsesmedlem X  

Ulla Klimt Bestyrelsesmedlem X  

Lars Solberg Wollesen Ungdomsafdelingen (udenfor bestyrelsen)  X 

 

 

1. Godkendelse af referat af 24. marts 2015 

Referatet kan læses på hjemmesiden. En lille tilføjelse til referater: bølgeskottet ved klubhuset er et anliggende 

for AMBAet.  

Fremover sendes forslag til referatet til hurtige kommentarer fra bestyrelsens medlemmer 

2. Klubhuset, under gulvet, facaden, skiltning 

Der er indhentet forskellige tilbud på udskiftning af facaden, isolering og udskiftning af pæle under klubhuset og 

broen. 

Bestyrelsen besluttede: 

 at udskiftningen af pælene igangsættes straks 

 udskiftning af facaden og isolering af væggen(nederst med flamingo) igangsættes efter 1. januar 2016 

Skiltet til markering af, at huset er klubhus for Sejlforeningen Vikingen, er sat op. 

3. Økonomi, herunder havnepenge, status 

Status for økonomien viser fornuftig sammenhæng mellem indtægter og udgifter. 

De havnepenge, der er opgjort indtil nu, viser en stigning i antallet af gæstesejlere. Der er indkommet 10% flere 

havnepenge i år sammenlignet med samme tidspunkt i 2014 . 

Klubben har brug for et nyt økonomiprogram. Martin indkøber dette. 

4. Forsikringer, skift af forsikringsselskab 

Carl Erik er ved at undersøge mulighederne for af Vikingen kan få mere favorabel forsikringsordning. Dette kan 

medføre skift af forsikringsselskab. 
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5. VST, status 

VST er ved at undersøge mulighederne for cykeludlån til gæstesejlerne. Kommer med et forslag til næste sæson. 

VST tager sig også af fastmontering af redningsstigerne 

Der resterer remontering af el til flydebroen, opsætning af skot lampe ved trappen og efterspænding af boltene. 

Dette sker snarest (afventer passende vandstand) 

6. Udspil Kragenæs Sejlklub 

Carl Erik har for egne vegne udtrykt sin støtte til Kragenæs Sejlklub og andres modstand mod opsætning af 

vindmøller nord for Vejrø. 

7. Status Pinsestævnet 

Der var en kort evaluering af pinsestævnet. 

8. Havnefoged, status, instruks, ferieplan 

Havnefogedopgaverne har været fordelt blandt medlemmerne og bestyrelsen. Den udarbejdede instruks har 

været en god hjælp. 

Muligheden for fri brug af køkken og andre faciliteter har været værdsat af gæstesejlerne. Ingen problemer med 

manglende oprydning. 

Der er indkommet mange ønsker fra gæstesejlerne til, hvad vi kan gøre for at forbedre yderligere.  

Hvordan kan vi gøre Sejlforeningen Vikingen endnu mere attraktiv for gæstesejlere? – sættes på til drøftelse på 

generalforsamlingen. 

”Havnefogederne” opfordres til at beskrive deres oplevelser som havnefoged og sende dem til klubladet. 

9. Kanalhavnen, skiltning, havnepenge 

Mange gæstesejlere i kanalhavnen har fortsat svært ved at finde frem til kuverter og afleveringssted for 

havnepenge. Bestyrelsen overvejer mulighederne i samarbejde med AMBAet. 

10. Forlængelse af pæle på flydebro 

De yderste pæle er endnu ikke svejset. Klaus tager sig af det, når sejlersæsonen er slut. 

11. Vild med vand – projektet 

Projektet er ikke igangsat – men gode tanker er undervejs. 

12. Turbøjerne 

Der mangler forsat turbøjer. Positionerne er kendte – der mangler en dykker. Michael undersøger mulighederne 

og melder tilbage til Carl Erik. 
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13. Hans Jørgens forslag til event 2016 

VST vil udarbejde en oversigt over fremtidige VST-arbejdsopgaver, således at det kan komme med i næste 

klubblad. 

14. Næste møde 

Næste bestyrelsesmøde aftaltes til 

tirsdag den 13. oktober 2015 kl. 19.00 

Forslag til punkter til næste bestyrelsesmøde: 

 planlægning af efterårets aktiviteter  

 hvem skal have adgang til videooptagelserne og hvordan? 

15. Eventuelt 

Der mangler skraldespande på udearealer blandt andet ved juniorklubbens lokaler. Afklares ved næste AMBA-

møde. 

Carl Erik orienterede om udfaldet af ansøgningen om tilladelse til videoovervågning af broerne. Politiet vil også 

være interesserede i at få indsigt i optagelserne. Adgange til at se optagelserne og hvordan drøftes ved næste 

bestyrelsesmøde. 

Carl Erik og Hans Jørgen vil undersøge mulighederne for etablering af 10-20  pladser til autocampere på 

havneområdet, dog således at der fortsat vil være plads og en afgrænsning til ”nød-i-landsætningspladser”. 

Carl Erik vil udarbejde en opdateret oversigt over havnepladser. 

Match-Race i Guldborg i 606`ere er næsten på plads. Sejladserne bliver publikumsvenlige, der bliver pladser til 

tilsejlende publikum, 3-retters menu med medbragte drikkevarer og musik efter middagen. 

Sundsejladsen starter lørdag den 19.09.15 kl. 13.00 som respitsejlads. Efterfølgende ”krabbe-jomfruhummer-

kalas” ved klubhuset. 

Sjat-turen er planlagt til den 26.09-27.09.2015. 

 


