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Generalforsamling
D. 21. februar 2017

kl. 19.00 i Vikingens klubhus

23 fremmødte medlemmer + bestyrelsen
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Kaj Larsen
Referent: Lilian Oldrup
Dirigenten gør opmærksom på, at der er uoverensstemmelse mellem den
udsendte dagsorden og vedtægternes §8 (som ikke indeholder et punkt 8), men
konstaterer, at det må bero på en slåfejl.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, herunder beretning fra udvalg
Formandens beretning for 2016
Sæsonen 2016 startede op med at vi for første gang anvendte en ny metode i
forbindelse med rengøring af vore broer. Først blev broerne spulet med en brandslange,
derefter fejet, og endelig overfladebehandlet.Alt dette arbejde, blev stort set udført af
Guldborgsund, som have prøvet det før.

Resultatet blev, at vi fik de flotteste broer, som vi har haft i mange år.Denne procedure
gentages i år, blot med os selv som en arbejdende del. AMBA har indkøbt en spritny
fejemaskine, så vi kan få optimale resultater med arbejdet.
Standeren blev sat lørdag den 30. april,, og traditionen tro, blev standerhejsnings
festenlige så festlig og fornøjelig, som den plejer. Her skal lyde en meget stor taktil alle de
frivillige ( typisk kvindelige),, som forestod arbejdet med at forberede dagen, og også afvikle
den.

Det praktisk arbejde har igen i år været i højsædet, men det vil Hans Jørgen komme ind
på i sin beretning for VST.
Årets første arrangement, Pinsestævnet på Fejø startede ud i fantastisk vejr, for dem af
os, som ankom torsdag og fredag, hvor frokost på stenpladsen foregik i sommertøj.
Lørdag og søndag blev imidlertid en meget kold fornøjelse. Dette selv om vi havde lånt
flere gasovne lokalt hos Fejbattingerne, og Søren havde medbragt en meget effektiv
gaskanon.
Vejrudsigten, som var rimelig dårlig, var stærkt medvirkende til at, besøgende både på
Fejø, var begrænset til at være kun Vikingebåde. Vi var flere som forlod Fejø allerede
om søndagen.
På grund af det meget kolde vejr. Pinsen faldt jo meget tidligt 15. – 16. maj, så dette har
helt sikkert også være medvirkende til det noget kølige vejr.
Det manglende fremmøde, har givet rynker i panden på alle de der var involveret i
planlægning og afvikling af dagene på Fejø.
Vi har programsat Pinsestævnet igen i år, men i skrivende stund, er der ikke foretaget
nogen detail planlægning. Måske er tiden moden til at tænke lidt ud af boksen, og
overveje alternativer til det vi kender. Hold fast i at der kommer til at ske noget i Pinsen,
men vær forberedt på, at der kan ske ændringer til det vi kender.
Så gennemførte vi nogle nye tiltag, som bla. bestod i ” Musik på broen”. Dette
arrangement gennemførte vi 4 gange, med pæn tilslutning hver gang. Vi rykker nok lidt
på starten i år og flytter den hen i juli måned, men vi gennemfører dette igen i år.
Vores gæstesejlere, har igen i år bevist for os, at den måde vi behandler dem på, er
meget vel modtaget. Vi har fået rigtig meget ros igen i år, og på det økonomiske plan,
sætter vore gæstesejlere igen rekord, med den højeste indtægt vi har haft, nogensinde.
Dette er jo i den grad medvirkende til, at vores regnskab i år, med ekstremt store investeringer,
kun udviser et beskedent underskud.

Jeg vil gerne takke de af vore trofaste medlemmer, som igen i 2016, har ydet en fin
indsats med hjælp i havnefoged opgaven.
Men i år bliver vi nødt til at finde ud af, hvad vi rent praktisk skal gøre i juli og august
måned.
Her kniber det i den grad med at få hjælp til denne opgave. Vi indkasserer mellem 65 og
70% af vore havneindtægter i de to måneder. Sagt på en anden måde udgør
havneindtægterne i de to måneder, mere end vi alle indbetaler i kontingent på et helt år.
Der har været ryster fremme om, at vi skulle betale os ud af dette i de to måneder. Men
helt ærligt: hvad er der ved at knokle igennem sæsonen for at gøre vore gæster glade,
og så aflevere de indtægter foreningen har i perioden, til 3. mand.
Respekt for at vi alle skal sejle på ferie, det SKAL vi have tid til. Men det er jo ikke alle
som er væk i 8 uger.
Jeg beder derfor alle medlemmer, om at gi hånd til vores 148 år gamle forening.
Vi har i den grad brug for jeres hjælp, med en uge, eller måske nogle dage, til at passe
havnen, mens alle øvrige er på farten. Vi nedsætter senere på generalforsamlingen et
aktivitetsudvalg, som skal koordinere vore tiltag i 2017. Man skal ikke nu binde sig for en
bestemt uge eller dag, men hvis man ønsker at gi en hånd, når man er hjemme i
Nykøbing, så har vi altså brug for den. Henvendelse kan ske til mig allerede i dag. på
forhånd tak for det.
For første gang gennemførte vi en tennisturnering på Vejrø, lørdag den 28. maj.
Vikingen har efterhånden en del tennisspillere, takket være Leif Viderantz, som driver
aktiv fritids tenneis afdeling, med stor entusiasme.
Vi havde nogle hyggelige dage på Vejrø, med tennis og bål hygge. Dette arrangement
gennemfører vi igen i år.
Matchrace i Guldborg, 2. weekend i september er kommet for at blive, og naboklubberne
begynder nu at melde sig for også at være med. Desværre har vi begrænset med plads,
så vi bliver nok ikke flere end de 100 vi har været de sidste to år. I år var det Cato som
løb med 1. pladsen i finalen med Anders og hans besætning, på 2. pladsen.
”håneretten” blev i vikingen.
Nystedturen som er blevet en rigtig god familie weekend, med især børnebørn, er et hit

for os alle, og den fortsætter vi naturligvis også med.
Vore tirsdagsaftner er og bliver foreningens helt store samlingspunkt. Der bliver gået til
stålet ud på banen, og til frikadellerne, når vi kommer i havn igen. Jeg ved at alle ser
frem til tirsdagene, hvor vi dog trods alt får sejlet lidt kapsejlads.
Endnu en ny aktivitet er født i 2016.
Nu da vores hus er i så fortræffelig stand, besluttede vi at det tilbyde ” første tirsdag i
måneden” til alle vore medlemmer hen over vinteren. Som mange her til stede husker,
startede vi med virksomhedsbesøg på Refa, hvor vi fik en solid gennemgang af
virksomheden, af Casper Beltoft. Så hoppede vi ud i koldkrigsbunkeren på Nordre
Ringvej, hvor vi fik historien om hvordan man plottede indkomne fly, som befandt sig
under radaren.
Endelig fortalte Henrik Piil en spændende historie om hvordan det er at sejle Fyn rundt,
vel at mærke, alene ombord.En spændende aften, hvor vi fik et indblik i hvordan man
klarer skæerne helt alene, når sejladsen strækker sig over et helt døgn.
Og bo Guldbosund fik af Dorte Olsen Knut en beretning om,hvordan man køber og
indretter et friplejehjem, som i den grad lover godt.
Efter alle arrangementer, spiser vi ” en tirsdagsmiddag”, og foreningen er vært ved
desserten.
Disse arrangementer er helt sikkert kommet for at blive.. Vi har fået meget ros for
aktiviteten,
og nogle af de kommentarer jeg har fået lyder på, at det er super godt at det også sker
noget om vinteren, og ” det er dejligt at mødes med sejler venner på den måde, så bliver
vinteren ikke så lang
I år gennemfører vi endnu et nyt arrangement. Vild med vand på havnen lørdag den 10.
juni.
Aktivitetsgruppen består af Hans Jørgen – Lene – Søren Hovmann – Lilian og Susanne.
Sæt kryds i kalenderen denne dag, der kommer bare til at ske ting og sager på havnen.
Har du lyst til at gi en hånd med, så kontakt Hans Jørgen.
Som alle er orienteret om, her vi løbet ind i problemer med Danmarks
Naturfredningsforening, som har gjort indsigelse mod vores planlagte oprensning i
havnen.
Vi arbejder intensivt på flere fronter, for at få løst denne meget uheldige situation, som jo
betyder at vi kan risikere, at vore gæster sejler uden om Nykøbing på grund af
manglende vand i havnen.
AMBA

Som nogen måske har set har AMBA været i dialog med kommunen, omkring
slotsbryggens
manglende succes og anvendelse. vi har fremsendt forslag om at kunne tilbyde husbåde
i Bryggen, fordi vi ikke genererer nogen form for indtægter, når bryggen ikke kan
benyttes til lystfartøjer. Her er jo også gjort indsigelse mod oprensning, så vi overvejer
pt. hvad vi i fremtiden kan / ønsker at benytte Bryggen til, som vi jo kontraktligt er
forpligtet til at drive,
men ikke med underskud……
AMBA har i 2016 indkøbt en spritny fejemaskine, så vi igen i år kan lave en super
rengøring af vore broer.
Harba.
Vi har besluttet at indgå aftale med firmaet HARBA omkring vores fremtidige
opkrævning for gæstesejlere men nu også for vore egne medlemmer.
Opkrævningsproceduren for i år vil derfor blive ændret i forhold til det i kender. Man skal
ikke bruge den såkaldte app .for at betale sin pæleleje og kontingent mv. Det er kun
nødvendig som gæsesejler.Men download den bare, det ser ud ti lat I får brug for den,
når I besøger havnene rundt om i DK.
Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle som har
givet en hånd med i det forløbne år, og naturligvis en stor tak til den øvrige bestyrelse,
for indsatsen i året der er gået.
Medlemsudviklingen:
udvikling i aktive medlemmer fra 2015 til 2016 = 110 til 124 = 12,7 %
Bådepladser
48 til 55 = 14 %
Passive
13 til 17 = 30 %

Kapsejladsberetning 2016
Den årlige kapsejladsberetning til generalforsamlingen er i de senere år rent
indholdsmæssigt blevet til at overse. Pinsestævnet er lagt i graven, og vi må
nøjes med aftensejladserne.
Vi sejlede seks sejladser i foråret og seks i efteråret.
Deltagerantallet lå på 10-11 både i begge serier. Den svage tilbagegang

fortsætter desværre, men de sejlende har fortsat en fin aften, og det samme
gælder for de ikke sejlende. Ikke så få af sidstnævnte møder op fordi det er
hyggeligt med en snak alt imens der spejdes op mod Jydebugten, og
præstationerne på vandet kommenteres livligt.
Når alle er i havn, får vi et godt måltid mad, og det hele kører på skinner, og
madholdet har en overkommelig opgave. Maden kom igen fra Tingstedhallen.
Tak til Hans Jørgen for effektiv koordination.
Den sædvanlige tak skal også lyde til tirsdagspigerne, der effektivt får tingene til
at spille. Der er også tirsdagsmænner, der hjælper til, og de skal også have tak.
Til sidst skal der igen rettes et tillykke til familien Wollesen for den flotte
fjerdeplads i J80 til DM. Dejligt at se vikingestanderen ved et DM. Ved DM for BB
10m blev Ulrik Larsen nummer 5.
Årets tripple race i 606 i Guldborg lå udenfor kapsejladsudvalgets regi.
Niels Thal Jensen
Kapsejladsleder
Beretning Vikingen ungdom 2016:

Sæsonen startede med syning af sejl på symaskinen i GP rummet. Der blev
fremstillet 2 stk mini sejl til optimist begyndere samt et cover i sejldug til en fatboy
sæk.
Disse sejl har været super gode og er blev brugt til nye sejlere der giver mere styr
på jollen så den ikke bliver for vild.
I marts var vi i SCF-svømmehallen med 2 joller og øvede kæntringer mv. samt
sidste time i morskabsbassinet. Et sjovt og godt arrangement sammen med
sejlerne fra Bandholm sejlklub.
I det tidlige forår var der en enkelt opti sejler at se på sundet. Det var Mads
Solberg der øvede til påskens stævne i Italien – 34th Lake Garda meeting for
optimist. Ca 700 optimister fra hele verden var i påsken samlet til verdens største
jolle stævne. En dejlig ferietur for hele familen og en stor sejleroplevelse for
Mads.
Johans far Peter havde fået fremstillet 2 nye alu vogne til klubbens 2 tera joller.

Kæmpe tak stor tak for opbakningen og de 2 vogne.
Maj og juni sejladsen var god med fin deltagelse og enkelte nye sejlere kom også
til. Vejret var godt om mandagen og mange gode dage med østen vind og sol
prægede foråret
Forårets store hyggetur gik til FejøsejlerCamp arrangeret af Bandholm sejlklub.
Vikingen var med hele weekenden med 2 følgebåde og tera og optimist, 6 sejlere
fra vikingen var med. Et fantastisk arrangement, hvor vi sov på havnens
campingplads og maden blev indtaget i værftets bygning på havnen. Ca 30
sejlere deltog og mange ledere/forældre gjorde dette til en kæmpe succes. Der
var tovtrækning lørdag og sejler dinner lørdag aften. Både sejlads lørdag og
søndag i kraftig til hård vestlig vind, men alle kom på vandet og fik sejlet. Særligt
de nye mini sejl viste deres værdi, da to nye sejlere, Sigurd og Emma også var
med. Det var lykkedes at få Oliver Ørting tilknyttet som træner for de rutinerede
optimist sejlere, noget det var rigtig glade for. Oliver er tidligere Nordisk og Dansk
mester i netop optimist og er kanon god til at lære fra sig.
Vi sluttede forårs sæsonnen af med at gi den gas og have det vildt sjovt med træk
i badering efter den store rib. vi havde lånt en ” tube” af en ven. Det var vindstille
netop på sidste sejler dag, så alle fik en tur eller 2 i ringen. Dejligt med mulighed
for den slag,s når der nu ikke er vind at sejle på
I Juni kvalificerede Mads Solberg sig sejlerlandsholdet og blev udtaget til
deltagelse i Nordisk mesterskab, som blev afviklet i Horsens. Stævnet varede en
uge i sommerferien. Fantastisk stævne med både træning og kapsejlads. Rigtig
god sejler oplevelse. Svenskerne sad på det hele og tog de 7 første pladser i top
10. Så der var ikke meget hjemmebane fordel der…
August startede koldt men vejret slog jo om og vi fik september med 30 grader og
nogle helt fantastiske sejleraftner om mandagen. Der blev øvet til Harboe cup
hvor vi stillede med 5 sejlere til start i Feva, opti A og C.
Det blev til gode sejler oplevelser og vikingen fik virkelig vist flaget i år da det blev
til kredsmesterskab i hele 2 klasser. Nemlig i Feva med Frederik og Johan samt
Mads Solberg i Opti-A. Mads for andet år i træk. Sigurd og August lavede en god
og solid indsats i opti-c og fik nogle rigtig gode erfaringer med hjem.
Efter Harboe cup blev det også til nogle god sejlaftner og en god afrigger fest
med burger mad var vist lige noget for de unge sejlere . Tak til fest udvalget for
det flotte arrangement.
Juleafslutningen blev holdt i vikingens klubhus og det var fantastisk at have god
plads til den traditionelle pustebådes byggeri og sejlads.

Vikingen ungdom siger tak for en fantastisk 2016 sæson og tak til den store viking
for opbakningen og det gode samarbejde vi har og vi ser frem til havnens dag i
juni, hvor vi skal ha lavet et super program med de unge sejlere.
Hilsen Morten og Lars

VST referat til Sejlforeningen Vikingens generalforsamilng
Vikingens Service Team har haft 1 års fødselsdag, og teamet er godt i gang med
sit andet år og står sikkert på benene.
I det forgangne år har VST holdt 12 kaffemøder, og en julefrokost, hvor alle
Sejlforeningens medlemmer var inviteret, samt en mini - lige før juleaften julefrokost den 22. december 2016.
På de “almindelige” kaffemøder mødes VST-good-old-fellows og diskuterer
verdenssituationen over en kop kaffe med hjemmebagt brød eller kage. Efter ca.
1,5 time med masser af snak, om alle projekterne i Vikingen, vender vi næsen
hjemad.
Andre gange, når vi mødes, starter vi også med kaffe, brød og løs snak hvorefter vi går i gang med de projekter, som vi på forhånd har planlagt skal laves
på dagen. Sådan et møde kan godt tage ca. 2,5 time.
I det forgangne år har der bl.a. været udført følgende projekter:
● Oprydning i alle Vikingens lokaler
● Sat cykelstativer op og indkøbt/fået tre cykler, som gæstesejlere har været
rigtig glade for at kunne låne
● Flyttet elstander ud på den sydlige flydebro
● Opsat skotlampe ved den sydlige flydebro
● Lagt kaffebøjer ud, med nystøbte ankre (fremstillet i samarbejde med Celf)
● Foretaget lidt reparation på Mester Benzon
● Efterset vandledninger
● Opsat kabelkanaler i stolerum
● Lavet drypsystem til varmepumperne
● Etableret el-varme-kabler og isolering på alle afløb og vandledninger under
klubhuset
● Opsat el vandvarmer
● Restaureret og ombetrukket de blå lænestole

● Sat nye dæk på transportvogne
● Afvikling af julefrokosten, herunder indkøb og fremstilling af den lækreste
julemad
● Fastgørelse af stander
Vores møder er rigtig godt besøgt, vi er mellem 12 og 20 personer, fortrinsvis
mandlige deltagere, men pigerne er naturligvis velkomne også.
Jeg vil lige sige lidt om de større arbejder, VST har kastet sig ud i.
I forbindelse med fremstilling af ankrene til kaffebøjerne skal lyde en stor tak til
Carl Erik.
Ved udlægningen af ankrene og bøjerne deltog Jesper Løw og Søren Hovmand,
som lagde båd til. Tak for en stor indsat til jer. Vi havde en hyggelig dag på
sundet med det arbejde.
Etableringen af el-varme-kabler og isolering på alle afløb og vandledninger under
klubhuset stod Carl Erik og undertegnede for. Tak til Carl Erik for en hel dag
sammen på tømmerflåden under klubhuset.
En del af dagen foregik liggende, da højvandet drillede.
Fastgørelsen af standeren tog Carsten Oldrup ansvaret for. Jørgen Rasmussen
fremstillede rustfri beslag til fastgørelsen. Stor tak til jer to for en fin indsats, så
standeren står fast og kan modvirke vinterens storme.
Til vores julefrokost var der tilmeldt 50 personer, 51 mødte op - så det var helt
fint. Takket været Søren Løftgårds ihærdige indsats med indkøb - og forhandling
af priser - samt udvælgelse af retter til menuen, var der ingen mangelsituationer.
Carl Erik og undertegnede forsøgte ihærdigt at begrænse mængden af indkøbet,
men Søren holdt fast! - og godt for det. 14 personer spiste rester til frokost, dagen
efter julefrokosten. Så det var en kæmpe succes! En stor tak til Søren og Carl
Erik for deres indsats.
Jeg havde i øvrigt indkaldt til VST møde den 22. december til en lille julefrokost.
Da vi nærmede os, var jeg lige ved at få kolde fødder og ville aflyse - men
fastholdt mødet - og godt det samme. Der mødte 18 deltagere op, så vi havde fire
hyggelige timer, inden julefreden kom over os.
I øjeblikket er vi igang med at restaurere de blå stole. 14 mand gik for ca. en
måneds tid siden i gang med at demontere sæderne, fjerne stof m.v. samt
afrense og lime stolene. Cato og Catos gast Ole har ombetrukket sæder og

rygge. Iøvrigt var det også Ole, der satte det forrige stof på. Stor tak til Cato og
Ole, for de store arbejde de har udført.
Iøvrigt skal der lyde en STOR tak til alle VST’s medlemmer for deres indsats og
engagement i gruppens projekter - ingen nævnt, ingen glemt.
Hans J
Vild Med Vand v./Hans J:
Dansk Sejlunion og FLID samarbejde. Projektet løber over 3 år. Der blev afholdt
møde med de interesserede og tidligere deltagende klubber d. 17. januar. Der
kom 35!
D. 10. juni afholdes Havnens Dag, og der bliver brug for hænder fra klubbens
medlemmer. På tavlen i klubhuset hænger sedler, som man meget gerne må
skrive sig på.
D. 1. marts kommer klubberne omkring os til en fortsat drøftelse af, hvad der skal
ske d. 10.juni. Se mere på Vikingens hjemmeside - Vild Med Vands hjemmeside.
Spørgsmål til beretningerne.
Hvor mange (antal) gæstesejlere har vi? Svar: Ca. 1.000 overnatninger.
Hvor mange penge fra havnepenge går til Vikingen? Svar: 10% til amba - resten
til os selv.
Ros til Musik på broen.
Vil man gentage radiospots? Svar: Det er med på bestyrelsens liste. Det er
bestyrelsens opfattelse, at det har været en succes. Vinderen fra 2016 forventes
at overtage en båd, som skal ligge i Vikingen, hvilket må siges at være en
succes.
Beretningen er godkendt.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år
Formalia er i orden.
Gennemgang af Vikingens regnskab for 2016

Driftsregnskab
Resultatet – nul – er fremkommet ved at den del af de store husrenoveringsudgifter, der ikke kunne finansieres af årets indtægter, er valgt
overført fra klubhusfonden med 43.014 kr.
Renoveringsudgifterne udgør godt 3 gange det overførte beløb.
Klubhusfonden er for år tilbage skabt netop med formål at forbedre klubhuset.
Klubhusfonden, som stadig udgør 88.000 kr, vil være et godt tilskud når vi på et
tidspunkt skal have fornyet og isoleret taget.
De enkelte poster
Kontingentet er steget ca 6.000 kr. Der er indgået fra 98 medlemskaber imod 87 i
2015.
Et fald på 1 senior, en stigning på 4 passiv og en stigning på 5 junior, en stigning
på 3 familie!
Ved mandtallet ved udgangen af året overfor Dansk Sejlunion og kommunen,
incl. Familiemedlemmer, var der 124 aktive og 17 passive. I 2015 var der 110
aktive og 13 passive.
Pælelejen er steget med 5.000 kr,
Antal sommerpladser er steget fra 48 til 55, heraf dog 3 kun en del af sæsonen,
medens vinter liggere er faldet fra 8 til 7.
Den største del af lejeindtægten sendes videre til AMBA-et.
Gæstesejlerindtægten er steget med yderligere 10.000 kr og har aldrig været
højere.
Det kommunale tilskud er udbetalt med godt 76.000 kr, der består af
aktivitetstilskud til juniorafdelingen med 3.343 kr samt lokaletilskud med 72.450
kr. Vi har i 2016 fået 60 % af lokaleudgifterne op til 120.750 kr i tilskud, hvor det i
2015 var 64 % af 115.000 kr. Aktivitetstilskuddet er ca 9.000 kr mindre end i 2015
på grund af dels mindre ambitiøs ansøgning, dels mindre registreret antal juniorer

i 2015.
Havnelejen følger i store træk pæleindtægten.
Der er en ny post, Udgifter gæster, 5.072 kr, musik på broen samt cykler.
Gæsteindtægterne er vigtige for vores økonomi, så der skal kræses for gæsterne.
Klubhus udgifterne, 213.634 kr er specificeret nedenfor.
Det skal bemærkes, at VST´s megen aktivitet har trukket en hel del materialer til
vedligeholdelse – hurra for den indsats.
En anden ny post er Radiospot, 6.211 kr, med udlodning af et kursus på
sejlerskolen. Det har måske haft betydning for tilgangen af medlemmer og både.

4. Behandling af indkomne forslag
4.1

Forslag om nedlæggelse af Sejlforeningen Vikingens Bådfond. Trukket

tilbage.
5. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen har besluttet, at kontingentet er uændret i 2017.
6. Valg af formand i ulige år og kasserer i lige år.
På valg er formand Carl Erik Hansen. Valget er for 2 år
Carl Erik er genvalgt.
7. Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år og 2-3 i lige år
På valg er Lilian Oldrup og Nikolaj Kirk Andersen.
I alt kan der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. Valgene er for 2 år
Bestyrelsen anbefaler, at der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer.
Genvalgt.
8. Valg af 2 kritiske revisorer

På valg er Kim Pedersen og Lene Kristiansen. Valget er for 1 år
Genvalgt.
9. Valg af 1 kritisk revisorsuppleant
På valg er Lisa Hendriksen. Valget er for 1 år
Genvalg.
10. Eventuelt
Vil der evt. være mulighed for åbning af terrorhegn ifbm. Havnens Dag d. 10.
juni? Svar: Dette er drøftet med havnen, og vi forventer ikke det bliver noget
problem, hvis der ikke er skibe til kaj. Sidste år blev der holdt møde med René
Christensen, og han er positivt stemt for åbning af hegnet på dagen.
Der fremkom ønske om, at der kan være en (lille) åbning, så der er mulighed for
at lægge til. Både for medlemmer af Vikingen, og for gæster.
Mulighed for at gøre noget ved vedligehold af sydbroens yderste del, da det
nærmest er umuligt at komme ud til den sidste plads (vinterplads) på grund af
“efterladenskaber” fra mågerne?
Man kan evt. sætte plaststrimler på broen.
Tovholdere ønskes til årets kommende aktiviteter. Tovholderen skal ikke lave det
hele, men sørge for at arrangementet afvikles.
Standerhejs: Ulla
Pinsestævnet: Det foreslås, at man dropper teltet. Henvendelse til Ulla, hvis man
byder ind på tovholdertitlen.
Match race: ce
Nystedturen: ce
Standernedtagning: Henvendelse til Ulla, hvis man byder ind på tovholdertitlen.
Der er nogle medlemmer, som har stået for de forskellige aktiviteter igennem flere
år, og nye bør byde ind.
Susanne: Mandagsmotion på sosuskolen kl 17.30 - 18.30. Der er plads til flere på
holdet
Vikingens hjemmeside. Det ønskes, at ALLE Vikingens arrangementer i løbet af

året lægges ind i kalenderen.
Det foreslås, at der bruges en facebookside, som vores gæstesejlere også kan
benytte, og at hjemmesiden bruges til medlemmerne. Dette er indtil videre
skrinlagt, og afventer det nye opkrævningssystems muligheder.
Alle oplysninger til gæstesejlerne vil komme på den nye HARBA app.
Bestyrelsen arbejder videre med emnet i den allernærmeste fremtid.
Formanden takker alle de, som hidtil har hjulpet til ved arrangementerne. Nye
kræfter skal til.

