Sejlforeningen Vikingen
Referat fra:
Tid & sted:

Bestyrelsesmøde .

/ møde nr. 4

Tirsdag den 7. juni 2011, kl. 21 i klubhuset, 4800 Nykøbing Falster

Indkaldelse sendt til:
Heinz Browa.
Nikolaj Kirk Andersen.
Martin Sønderskov.
Ole Simonsen.
Klaus Møller.
Michael Hammer Hansen.
Lars Solberg Wollesen.

Formand.
Broplan.
Næstformand.
Broerne vedligehold mv.
Kasserer.
Sekretær.
Bestyrelsesmedlem.
Klubhuset.
Bestyrelsesmedlem.
Ungdomsafdelingen (udenfor bestyrelsen).

Dagsorden:

Beslutninger, orientering og debat:

1. Godkendelse af
referat.

Referatet fra bestyrelsesmøde, den 26. april 2011, blev godkendt.

2. Aktuelle sager.

A.M.B.A.et: Flere af redningsstigerne er knækket pga. isen, materialet er for skrøbeligt.
Heinz samler nogle og sætter dem op.
Kaffebøjerne er på vej til at blive sat ud.
Vraget ved GP er nu væk, men der ligger nu en båd der ikke er særlig køn eller vedligeholdt
og kan på sigt, hvis ikke der gøres noget ved den, ende som et nyt vrag.
Vi har i vikingen måtte afvise en båd, hvis ejer ønskede en bådeplads, ejeren bor langt væk
fra området, vi frygter et manglende jævnligt tilsyn og vedligehold. Hvilket fremgik med al
tydelighed i den periode båden har ligget hos os.
I Vikingens bestyrelse ønsker vi en opstramning af reglerne for tilsyn og vedligehold af de
både der hjemmehørende i havnen.
På flydebroen i nord bassinet skal vangerne på nedgangen repareres.
Der observeret en del rotter på stensætningen mm., i Kanalhavnen. Kommunen må kontaktes
og så kan man jo samtidig gøre opmærksom på skraldproblemet ved ungdomsafdelingen.
Det nye toilet og bad er endnu ikke klar, men forventes at kunne tages i brug omkring 1. Juli.
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Ungdomsafdelingen har nu fået opsat brandmateriel mv. (vi skal have indkøbt til klubhuset
snarest).
Som ønsket er der nu indkøbt en gummibåd m. fast bund og en 25 hk. motor.
Ønske om, at den store trailer får en anden plads. Bestyrelsen undersøger mulighederne.
Opfordre bestyrelsen til at deltage samlet i klubkonferencen 2011 der afholdes af Dansk
Sejlunion.
Der er kommet tilbagemelding vedr. Nysted turen, Vi skal som sidste gang betale samlet for
fredag til lørdag og lørdag til søndag, 70 kr. pr. overnatning.

4. Næste møde.

Bestyrelsesmøde, blev aftalt til onsdag den 1 7. august 2011 kl. 19.
Husk kalender, da vi skal have lagt vinteren og forårets program/aktiviteter.
Referent Ole Simonsen
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