
             Sejlforeningen Vikingen   

Referat fra:                              Bestyrelsesmøde  
Tid & sted: D.  12. april 2018    kl. 19.00 i Vikingens Klubhus          Referent: Lilian Oldrup 
 
Indkaldelse er sendt til:  Mødt Afbud 
Carl Erik Juel Hansen                Formand.     X  
Martin Sønderskov                    Kasserer.     X   
Hans Jørgen Kristiansen            Næstformand.     X   
Lilian Oldrup                              Sekretær.     X   
Louis Grausø                               Bestyrelsesmedlem.     X   
Klaus Møller                               Bestyrelsesmedlem    X   
Ulla Klimt.                                   Bestyrelsesmedlem.     X   
Lars Solberg Wollesen.              Ungdomsafdelingen.   (Udenfor bestyrelsen).       X  
   
   
 
 

 
Velkomst til Louis til 1. bestyrelsesmøde 
 
 
1. Godkendelse af referat 

Godkendt 
 
2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
 
3. Fremlæggelse af økonomisk status og netto status på medlemmer   

Økonomisystemet/harba har stadig en del “børnesygdomme”, som besværliggør 
kassereropgaven. Der er sendt opkrævninger ud, med betalingsfrist d. 1. maj. 
Der har været nogle mere eller mindre faste udgifter indtil dato: ca. 57.000 
Medlemstallet: 106, hvilket stort set er det samme som sidste år. 
Antal bådpladser: 48 mod 50 sidste år. 
 

 
4. Standerhejsningsudvalget orienterer om standerhejsningen  

Udvalget er mere omhyggelige med at seperere udgifterne mellem hhv. selve 
standerhejsningen og standerhejsningsfesten. 
Vi ser om det kan løbe rundt med 150, og ellers reguleres det til næste år. 

 
5. Status fra jubilæumsudvalget   

Louis orienterer om, at der er afholdt 1 møde. Festen for medlemmerne afholdes d. 31. august 
2019. Reception midt på dagen for borgmesteren, diverse formænd og andre VIP’ere. 
 
Der er indhentet 3 forskellige tilbud på festlighederne. Der arbejdes på jubilæumsskrift og der 
bliver bestilt jubilæumsstandere, og måske en plakat. Der tales om at anskaffe nogle nye joller, 
som evt. kan navngives af Kronprins Frederik og Prins Christian. 



 
Total budget er 170.000-180.000 
Der arbejdes på tilskud fra Kommune, div. fonde og udlodningsmidler. 
 
Bestyrelsen drøfter, om der skal laves en plakat. 
Bestyrelsen beslutter, at der bruges 5.000 på layout, som bruges på forsiden af 
jubilæumsskriftet + til et antal plakater til klubben, og at plakaten kan bestilles  af 
medlemmerne. 
Der trykkes jubilæumsstandere, så alle melemmerne kan få en til deres båd. Desuden bestilles 
en stor stander til klubbens standermast. 
Det skal pointeres, at det er klubbens medlemmer og medlemmer, som har et 
familiemedlemskab, der kommer gratis med til jubilæumsfesten. ce skriver ud på 
hjemmesiden. 

 
6. Eventuelt udvidelse af vores ”stolerum” ud mod nord.  

Klaus fortæller om overvejelserne omkring udvidelse af stolerummet mod nord. Det vil give ca. 
3 m2 yderligere. Bestyrelsen beslutter, at det er en god idé. Klaus vil undersøge, hvad det vil 
koste. 

 
7. Opstilling af ny hjemmeside, som vi selv kan redigere.  

Bestyrelsen arbejder på at hjemmesiden gøres mere dynamisk. 
 

  
 
8. Vegvisir 

a) Hvor stor en økonomi byder Vikingen ind med ? 
Der skal lægges et budget for den del, som vi er en del af. Deadline: senest 15. maj   

  
b) Status på events og kapsejlads 
Hans Jørgen gennemgår: 
Følgende events er i gang og ved at komme på plads: 

Opstilling af pallemøbler på halvøen og langs Strandboulevarden 

XL-Byg - Aarslev Jensen sponsorerer materialer og transport - Multicenter Syd sætter op og 

piller ned 

Der lejes evt. malede palleborde/bænke med hynder af Marielyst Grundejerforening. De 

opstilles på Slotsbryggen 

Præmier til både med elastikmotor for børn (XL-Byg - Aarslev Jensen sponsorerer) 

Musik i teltet undervejs 

Musikskolen har jeg talt med 

AniCats 

Tyske-/Danske ungdomssejlere 

Der arbejdes på sagen. Ole S. og nogle folk tager til Tyskland for at få det på plads 

Guldborg har planlagt en del aktiviteter omkring gennemsejlingen ved broen 

Lotteri med sejlende bolde i støbeskeen 



Mad til hjælpere og sejlere 

Planen er en slags buffet, hvor sejlere og hjælpere spiser. Sejlerne køber maden 

Krabbevæddeløb 

Middelaldercentret skyder starten i gang med kæmpe kanon på Nordbroen 

Roklub og kajakklub sejler under starterne 

Kor synger før og under starten 

Cykelløb på energicykler i støbeskeen - politikere mod hinanden 

NKU sponsererer transport af båd til og fra torvet 

Telt 

Guldborgsund kommune sørger for det 

Scene, lys og lyd er på plads 

Været med til møde med Business Lolland falster 

De synes, at der var god energi i os 

Ansøgning om midler til bespisning af hjælpere 

Først ja, men senere tvivl 

Krenkerup 

Der er ved at falde en sponsoraftale på plads 

c) Er der tiltag vi skal sætte i gang 
Kulturelt Samråd (Guldborgsund Kommune) kan søges om tilskud til evt. tryk af program. 
Nykøbing Turistforening kan orienteres, når program foreligger, så det kan destribueres. 
Program kan tages med til Warnemünde Woche. 
D. 24. april indlkaldes Jørgen, ce og Morten til møde sammen med Lene fra kommunen. 
Der bliver indkaldt til et ekstraordinært bestyrelsesmøde efter d. 24. april. 

  
Havnens dag 

Styregruppen består i år af følgende personer: Poul-Henrik Bergmann, PH Bergmann fotografi, 

Camina Mlynek fra Frømandsklubben Baltic, Hans-Erik Pedersen fra Lystfiskeriforeningen for 

Nykøbing Falster og Omegn, Carsten Koborg Olsen fra Nykøbing F. Roklub. Undertegnede 

deltager som en slags konsulent. 

Vikingen byder ind med : Krabbevæddeløb v. HJ, medlemmerne bliver spurgt om at afholde 

“åben båd” v. ce. Musik ved ce.  Martin prøver at finde en gammel gummibåd. 

 
9. Status fra Harba, herunder mobil og fast betalingsløsning.   

ce fremviser mulige forbedringer på systemet, da det hidtil har været svært at få især tyske 
turister til at bruge systemet . 
Bestyrelsen beslutter, at der etableres den faste betalingsmulighed, som så skal hænge udenfor. 
Nødkuverter er med i tasken, hvis vi ikke kan få turisterne til at gå til klubhuset og betale. 
Fælles udgangspunkt er, at kuverter ikke er en løsning længere.  

 
10. Status VST. 
 



Har inviteret Guldborgland Bådelaug på kaffe den 2. maj kl. 10:00 

Min 20 til vores kaffemøder 

Været brobisser 

 

11. Nyt fra AMBA, Nordbro samt generelle ting.   
Arbejdet er godt i gang på Nordbroen. 

 
12. Lydisoleret loft samt renovering af vestsiden af huset.  

Bestyrelsen beslutter, at få lydisolering på i begge de store rum (ikke køkken, gang og 
skipperstuen) ce aftaler med idebyg om tid for projektet. 
Der kommer et budget på facaden, inden der tages endelig stilling til projektet. 

 
14. Indbydelse af Foreningens unge medlemmer 

Der vil så hurtigt som det er muligt afholdes et møde om dette.  
 
15. Eventuelt.  

ce. har kontaktet Orupgaard Skadedyrsbekæmpelse for at få sprøjtet mod edderkopper 
 
HJ: Mad til kapsejladser er bestilt hos Tingsted Hallen 
Menu ikke bestemt endnu 

 
Ulla køber hvidt porcelæn, så der kan dækkes pænt op med ens service. 

 
Indkøb af duge til klubhuset. Blå, røde og hvide. Lilian indkøber inden standerhejsning. 
 
Ole og Dorte kan ikke deltage i Nystedturen, så de kan ikke stå for arrangementet, som de ellers 
plejer at klare så flot. Besætningen på Fru Frimann har påtaget sig at forsøge at løfte arven. 
 
 

 


