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Lars Solberg Wollesen.

Bestyrelsesmøde
D. 8. maj 2017

kl. 19.00 i Vikingens Klubhus

Referent: Lilian Oldrup
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1. Godkendelse af sidste referat. v/ alle
Martin giver fremadrettet besked til Hans J, så snart der er nye medlemmer, så de kan bydes hurtigt
velkommen i Sejlforeningen Vikingen.
2. Kassereren fremlægger oversigt over økonomi, samt medlemsstatus v/ Martin
incl. oversigt over restanter.
Økonomien ser rigtig fornuftig ud.
Martin har bestilt nye standere. Priserne reguleres, da salget ellers giver underskud.
3. Harba,
CE har modtaget info-materiale om betaling af havnepenge, der skal opsættes på el-standere, klubhus,
broer, Slotsbryggen mv. Det bliver sat op meget snart.
Pt. er det kun Martin, der har fuld adgang til indbetalingssystemet.
4. Uddybningssagen,
Sidste nyt: Guldborgsund kommune har fået godkendt tilladelse. Den skal 4 uger i høring. Det
formodes, at vi får tilladelse i samme anledning. Rederiet Limfjorden er kommet med et godt tilbud.
5. Planer for Slotsbryggen
CE havde møde med borgmesteren d. 26. april. 1. punkt var amba’ets manglende lønsomhed ifht.
Slotsbryggen?
Ingen indtægter - kun udgifter. Borgmesteren kan godt se problematikken.
Hvad kan Sejforeningen/ambaet gøre for at Slotsbryggen bliver mere attraktivt? CE fortæller om de
foreskellige tiltag, som klubben har gjort. F.eks. Havnens dag.
6. Pinsestævnets afvikling,
Ingen ønsker at stå for Pinsestævnet/skal ikke deltage af forskellige årsager. Pinsestævnet er lavet
om til en uofficiel fællestur. Hvis der skulle være tilmeldinger nok, kan det arrangeres, at Kvaselaugets
klubhus lejes. Tilmelding på hjemmesiden.
7. Parkering sommer og under byggeriet på Sophieholmen. Møde med Kristian Refstrup den 16.
maj.
Forslag: Bådpladsen laves til p-plads i sommermånederne. Forbeholdt sejlerne og med bom. Evt.
tidsbegrænsning på p-pladserne ved havnen, så de kun bruges til af- og pålæsning.
8. Sakskøbing Bådelaug inviterer til reception 28. maj, hvem deltager ?
Martin og Ulla deltager på vegne af klubben.
9. Vekvissir, samt brug af klubhuset fra torsdag den 22. og frem til søndag den 25.juni.

Klubhuset er i brug fra torsdag d. 22. frem til 25. juni i forbindelse med Vikvissir. 8-10 personer fra
Vikingen er med til at hjælpe med arrangementet.

10. Møde med John Brædder den 26.4. incl forslag om ny spundsning. /ce
Det bliver ikke foreløbig.
11. Information om Vild med vand/ Hans Jørgen
Det går godt, men der er ikke mange der har meldt til mødet onsdag d. 10. maj.
Det er godt, at klubberne kommer til at arbejde mere sammen. Forskellige materialer er bestilt, og
kommer en af dagene. 19.200 er givet fra kommunen som tilskud. De skal bruges til mad og bluser.
Der er bestilt flag med Guldborgsundlogo.
5.000 er givet i tilskud fra Vild med Vand.
12. Information fra VST / Hans Jørgen
Det går også godt. Der kommer hele tiden nye medlemmer. Der er meget aktivitet på dagene. Der
kommer mellem 12 og 20 personer hver gang.
13. Hvad gør vi omkring havnefogedsituationen i sommer ? / ce
Vi appellerer til samtlige medlemmer, som vanligt, og håber at der vil være flere, der melder sig.
Bestyrelsen harbudt ind.
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14. Efterspænding og reparation af Sydbroen / Nikolai (incl. tidshorisont for dette.)
VTS løser opgaven. Klaus bestiller, hvad der skal bruges.
15. Opsætning af stiger til ombordstigning på bådene.
Ensretning af stiger til ombordstigning. Niels’ stige danner præcedens, og er fremadrettet den eneste,
der kan tillades. Dette er både af hensyn til estetik og sikkerhed for klubbens- og gæstesejlere.
Billede af stige sættes på hjemmesiden.
16. Eventuelt.
Det besluttes i bestyrelsen, at der skal installeres fjernbetjening på varmesystemet, så det kan tændes
via telefon.
Næste møde d. 21. juni kl 19.00 i Klubhuset

