             Sejlforeningen Vikingen
Referat fra:
Tid & sted:

                             Bestyrelsesmøde

D.  14. august2017    kl. 19.00 i Vikingens Klubhus          Referent: Lilian Oldrup

Indkaldelse er sendt til:
Carl Erik Juel Hansen                  Formand.
Martin Sønderskov                      Kasserer.
Nikolaj Andersen                        Næstformand.
Lilian Oldrup                               Sekretær.
Hans Jørgen Kristiansen              Bestyrelsesmedlem.
Klaus Møller                               Bestyrelsesmedlem
Ulla Klimt.                                 Bestyrelsesmedlem.
Lars Solberg Wollesen.               Ungdomsafdelingen.   (Udenfor bestyrelsen).
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1.

Godkendelse af sidste referat                       alle
Fjernbetjening til varmen. 2 muligheder. Nikolaj kommer snarest på banen med en løsning, som sættes i
værk.
Vedtaget

2.

Økonomi mv.
Martin
Udgang af juli, havneindtægt: 75.000. Antallet af overnatninger er faldet i forhold til 2016.
Skilt vedr. betaling af havnepenge i slotsbryggen mangler. ce skaffer et skilt og sætter det op.
0,5 mill på bogen, jubilæums 26.000 Klubhusfonden 94.000 (egenkapital ca. 380.000) Madkassen 10.000
Fornuftig økonomi. Pengeskabskoden skiftes en gang om året fremadrettet.

3.

Evaluering af Vild med vand                          Hans Jørgen
Vi gennemfører i 2018. Gerne med Roklubben som tovholder. Hans Jørgen er stadig interesseret i at yde en
indsats, og mener at det vil være noget lettere 2. gang.

4.

Hvornår skal vi lave vores uddybning ?     ce
Intet nyt. Kommer til at koste ca 200.000. Start formodentlig november. Så sent som muligt, men senest
færdigt 1. marts. Medlemmerne får besked.

5.

"Svaneterror i jollehavnen"                            ce
VST sættes til at lave to tømmerflåder a la den ved klubhuset, som så kan anvendes af svanerne til
redebygning, således at slæbestedet holdes fri til jollesejlerne.

6.

Situationen i det sydlige Guldborgsund      ce
Søfartsstyrelsen siger, at alle bøjer er der. Der er dykket på de sten, der er angivet på kortet.
Søfartsstyrelsen har dykket på dem, og der er min. 1.9 m over dem alle ved normal vandstand.

7.

Orientering Vekvissier                                     Hans Jørgen
Der kommer mere efter mødet med kommune og Morten på torsdag.
Vekvissier fortsætter - formodentlig med flere både. Kan også være eventen i 2019 til jubilæum.

8.

Musik på broen. Status. Skal det fortsætte ce
Fortsættes. Så vidt muligt bør der spilles om lørdagen, da det er svært at konkurrere med torvejazz.

9.

Vikingenbroen. Sydlige del. Status              ce
Ambaet har betalt, og det er ordnet.

10. Havnefogedopgaven/ overlevering til " ny" havnefoged
Havnefogedopgaven generelt. Gør vi det rigtigt ?

Kan vi/vil vi gøre det anderledes ?             ce
Overleveringerne har ikke fungeret i år. Specielt er det vigtigt at havnefogederne er “klædt på” til opgaven.
En del debat vedr. Harbas succes - eller mangel på samme.
Det blev diskuteret, om det var en mulighed at give rabat for gæsterne ved brug af Harba i stedet for
kuverter.
Der er enighed om, at det kan være en mulighed at tilbyde max. 20.000 til én, som kan varetage
havnefogedordningen for at sikre kontinuerlighed.
11. Orientering VST                                              Hans
Fortsætter ufortrødent. Datoer for resten af året er meldt ud i dag.
12. Eventuelt
Boatflex: Lilian tager kontakt med henblik på et tirsdagsarrangement udenfor sæsonen- evt. kombineret
med besøg af et par andre brugere. Første arrangement er tirsdag d. 1. november.
ce har fået et tilbud om opladestation til telefoner. Bestyrelsen ønsker ikke at benytte tilbuddet.
Match Race i Guldborg. Ce har ansøgt Sydstævnekredsen om bidrag på 4.000.
Da Guldborgland ikke er medlem af Dansk Sejlunion, afvises det fra Sydstævnekredsen.
Næste møde d. 9. oktober 2017

