Sejlforeningen Vikingen
Referat
Tid & sted:

Bestyrelsesmøde
D. 22. marts

kl. 19.00 i Vikingens klubhus

Indkaldelse er sendt til:

Mødt

Carl Erik Juel Hansen
Martin Sønderskov
Nikolaj Andersen
Lilian Oldrup
Hans Jørgen Kristiansen
Klaus Møller
Ulla Klimt

Formand.
Kasserer.
Næstformand.
Sekretær.
Bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem

Lars Solberg Wollesen.
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1. Godkendelse af referat af 13. oktober 2015
OBS på tydelighed i referatet,så det kan læses og forstås af alle.
På baggrund af rejst spørgsmål om uklarhed omkring ekstra betaling til
jubilæumsfonden, præciseres det, at det udelukkende er de aktive medlemmer, som
skal betale til fonden. Det vil derfor også kun være de aktive medlemmer, der vil blive
inviteret. Passive medlemmer vil kunne købe sig til deltagelse.
Spørgsmål om, hvem der har adgang til optagelser fra overvågningskameraet?
Medlemmer af bestyrelsen kan få adgang under instruktion af CE.
2. Nedlæggelse af bådfonden/HJ
Bestyrelsens holdning er, at tiden er rendt fra Bådfonden, og det sidste der er tilbage af
det oprindelige formål er Sejlerskolen, som udmærket kan være en del af Sejlforeningen
Vikingen. Nedlæggelse af Bådfonden vil blive et punkt på generalforsamlingen 2017.
3. Udlodning af sejlerskolegavekort/LO

LO forhører sig hos Radio Sydhavsøerne og evt. hos Ugeavisen om muligheden for en
konkurrence. Sejlerskolen starter i uge 19. Præmien er inklusive et medlemskab for
2016. Værdi 1.600,00.
4. Afstemning af aktivitetskalender for 2016
Krebsegildet falder sammen med Sankt Hans, så det (Krebsegildet) bliver rykket til d.
17. september kl. 18.00
5. Frokostbøjer.
Indenfor en måned bliver frokostbøjerne lavet klar. /HJ
6. Standerhejsning mv.
Mad mv: Ulla, Lene, Hanne og Susanne.
Altankasserne/krydderurter: Anne Marie m.fl. bliver spurgt (CE)
7. Pinsestævnet
Aktiviteter til lands og til vands: Snekken inviteres til pinsestævnet, og hvis de kommer,
kan der være mulighed for kapsejlads.
Lotteriet gennemføres primært med billigt indkøbte gaver. ALLE medlemmer opfordres
til at komme med sponsorgaver.
Helstegt pattegris var en succes i 2015. LO taler med Kirsten Sydendal & CE spørger
havnefogeden angående mulighed for lokalt mad.
Musik: CE hører Leif, og ellers spørger vi alternativer.
8. Madleverancer 2016
45 kr. pr kuvert, så leverancen på tirsdagene fortsætter.
9. Rengøring i klubhuset i højsommeren.
Toiletter og køkkenvask bør gøres rent to x om ugen i juli og halvdelen af august udover
den rengøring, som i forvejen foregår 1 x om ugen. Martin tager kontakt.
10. Musik på broen 4 gange kl 16.00

25. juni/Tovholder: CE
9. juli/Tovholder: LO
23. juli/Tovholdere: Ulla & Martin

6. august/Tovholder: HJ

Vi ser, om der er behov for salg af drikkevarer efter 1. gang.

11. Klubbladet til april måned.
Indlæg fra Carl Erik og Niels, Indlæg ang. Sejlerskolen, Musik på broen, Bådfonden,
Krebsegilde/aktivitetskalender, Broplan, bådpladser, leje af klubhus stiger til 600,00,
bestyrelse og udvalg.
12. Økonomi/ Martin.
Forventet balance trods mange investeringer.
13. Dieselvogn.
Indkøb af vogn og dunk som service til vores gæster. Kun til diesel. Skal stå i jollehuset,
så sejlerne kan få diesel på, når de ligger i Slotsbryggen. Foreningen hæfter for et evt.
forureningsudslip, hvor der er misligholdelse af grejet. Hvis brugeren selv beskadiger
grejet, dækker brugerens forsikring. CE sørger for indkøb.
14. Havnefogedordning.
Telefon og taletidskort indkøbes, så gæsterne har mulighed for kontakt til
havnefogeden. Martin køber og oplyser nummer til hjemmesiden.
Medlemmerne opfordres til tilmelding til havnefogedordningen på hjemmesiden og i
klubbladet.
15. Forside på foreningens hjemmeside.
Forsiden er kun til AKTUELLE emner. Hvad der er foregået/overstået, skal ligge i
underemner.
16. Vandstand i Slotsbryggen .
“Havnebisserne” har foretaget målinger på vanddybder i Slotsbryggen. Der er ned til 0,4
m inden for broen. Der er ca 1 m i bassinet. Jørgen Hilleke har fået besked om
problemet.
17. Gråsten Sejlklub vs. Dansk Sejlunion.

Sagen er drøftet, og hvis der er nogle der kan tage med til generalforsamling d. 9. april,
kan de stemme.
18. Eventuelt.
50 års jubilæum i Toreby Sejlklub. Martin og Ulla repræsenterer Vikingen.
Ekstra pæl ønsket ved Chi pga. strøm på yderste plads. Toreby kan lave det. Klubben
sørger for isætning pælen.
Cykler: Der arbejdes stadig på at skaffe et par ekstra cykler til gæstesejlerne.
Ampereudvidelse: HJ har talt med seas. Det vil koste ca. 19.000 at få udskiftet til 50 A.
Seas har fejldimensioneret, da anlægget er lavet.
Positivt møde med René Christensen.
19. Næste møde
11. maj 2016

