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1. Godkendelse af sidste referat.
Klubbladets indhold: HJ har talt med Susanne ang. materiale fra Juniorafdelingen. Ulla
tager kontakt med Susanne i god tid før udgivelsen, så Susanne kan interviewe medlemmer
fra ungdomsafdelingen m.fl.
HJ, der har ansvaret for sikker havn, er PT ikke begyndt på løsning af opgaven, men det
skal prioriteres.
Male fenderlisterne på broerne? CE har talt med Christian, og der arbejdes på en
plantegning af havnen så det kan markeres med farver, hvilken klub pladserne tilhører. På
den måde vil det være synligt for gæster og andre. Opgaven er en del af den eksisterende
“skiltesag” i ambaet.
Godkendt.
2. Arrangement på Vejrø ( Kai deltager i dette punkt )
Kai har tidligere haft stor succes med at afholde fællestur til Vejrø i andet forum. Kai
tilbyder at arrangere en fællestur til Vejrø for alle Vikingens medlemmer (både senior og
junior) + forældre mv. Kai har været i dialog med direktøren på Vejrø, og der vil være
mulighed for overnatning på hotellet, hvis man ikke har køjeplads på en båd. Der er lagt op
til tennis, guidet rundtur, frokost, fælles grill om aftenen. Fælles sejlads hjemad til
Kragenæs/Nykøbing. Arrangementet skal evt. løbe af stablen i weekenden 20. - 21. maj.
Kai indhenter priser. CE taler med Lars omkring interesse i juniorafdelingen.
3. Økonomi, Martin fremlægger foreløbigt regnskab
PT. ca. 43.000 i underskud. Der er brugt en del mere end budgetteret på at renovere
klubhuset. (Piil og varmepumper, kloak) Klubhusfonden råder over ca 133.000. Forslag om
at overføre, så vi kan komme ud med et 0. Det er jo netop hensigten med klubhusfonden.
De 43.000 er kun ca 25% af det beløb, der er investeret i klubhuset i år - de 75% er hentet i
budgettet. Besluttet.
4. Orientering om uddybning i vores havn. ce
Der har været en del i dagspressen om emnet. René Christensen kan være en mulighed for
at løfte sagen videre op i systemet. Bestyrelsen ønsker at “afhænde” den del af
Slotsbryggen, som ligger på den anden side af broen, da klubben ingen indtægter får pga.

vanddybden. CE arbejder videre i ambaet, og hvor der ellers er mulighed for opbakning til
det.
5. Vikingen på Facebook
Hans
Mange argumenter frem og tilbage. Bestyrelsen arbejder på en lettere sagsgang for brug af
hjemmesiden i takt med de mange nye tiltag.
6. Vild med vand projektet
Hans
1. møde i arbejdsgruppen er afholdt, og der vil blive afholdt en del møder i den kommende
tid. Det ser ud til, at der er god interesse i foreningerne og forretningerne omkring os.
Havnen og Rene Christensen er meget velvillige i forhold til at åbne det blå hegn og,
borgmesteren har lovet, at stå for reception og bespisning af flådens folk. Rammerne i
projektet er ved at blive udfyldt. Gruppen består af Susanne, Lene, Søren Hovmand, HJ,
Lilian og CE er observatør. Poul Henrik Bergmann kommer og filmer og tager billeder d. 10.
juni på havnens dag.
7. Bestyrelsesarbejdet involvens
ce / Hans
Der i forbindelse med Vild med vand være nogle opgaver, som vil varetages af bestyrelsens
medlemmer, som ikke er med i projektgruppen.
8. Renovering eller udskiftning af møbler
Stolene med det blå betræk ombetrækkes eller udskiftes
De lave firkantede borde udskiftes
De grønne borde tilpasses i højden.
De ekstra klapborde i stolerummet, udskiftes med en type, der ikke er så
tunge.
Der er indkøbt møbelstof. VST ordner stolene. Slibes, lakeres og ombetrækkes. Arbejdet
starter d. 9. januar. Det besluttes, at de grønne borde gøres lidt lavere (så de passer til
klapbordene), slibes af og males blå. Kaffebordene slibes og males. Mogens spørges til
råds, og der indhentes tilbud. Nikolaj hører om priser på nye borde hos bekendt som
alternativ. Indkøb af nye klapborde afhænger af, hvor meget der skal bruges på renovering
af de gamle, grønne borde. En del af klapstolene er slidt op, og det besluttes at købe
træstoleerstatninger til ca. 100 kr. pr. stk.
9. Information fra AMBA
ce
Herunder information om kanalhavnen.
Der er intet nyt. Naturfredningsforeningen er imod alle tiltag.
Indkøb af fejemaskine.
Er indkøbt i ambaet.
Fremtidig formand.
Der kan opstå en situation, hvor der er brug for en ny formand. John har tidligere bebudet,
at han trækker sig. Kun i det tilfælde af at det sker, er CE klar på at tage over på posten.
10. Harba
Christian kommer og demonstrerer systemet d. 24. i amba. Systemet kan ikke alt, men
rigtig mange af de ting, som vi ønsker.
ce
11. Engagement af nye medlemmer
Lilian
Vi skal være meget obs de nye medlemmer - tage dem med og vise interesse. HJ vil
fremadrettet kontakte de nye medlemmer i forbindelse med arrangementer, så vi kan få
dem med. Det kunne også være en ide at præsentere de nye i klubbladet + evt. give en
“startpakke” samt have en mentorordning.
12. Udlån af klubhus til passive medlemmer (gymnastikholdet) ce

Det overvejes, om det fremadrettet skal være sådan, at klubhuset kun kan lejes af aktive
medlemmer. Det overvejes også, om kriterierne skal ændres for hvem, og i hvilke
anledninger, huset udlejes.
Situationen kan løses ved at vi fastholder nuværende passive medlemmers ret til at benytte
klubhusets faciliteter, som beskrevet i forretningsordnen.
Fremadrettet vil det kun være aktive medlemmer, som kan benytte klubhuset til fester mv.
Dette vil betyde, at vi i fremtiden ikke optager passive medlemmer, men dem vi har bevarer
rettighederne, så længe de er medlem.
Beslutning træffes på næste bestyrelsesmøde.
13. Fastlæggelse af bestyrelsesmiddag.
alle
Martin og Ulla påtager sig opgaven.
14. Fremstilling af Sejlforeningen VIkingenT-shirt og eller bluser HJ
Udsat
15. Fremstilling af en T-shirt til alle der hjælper til i Vild med Vand projektet ( fra alle
klubber - de enkelte klubber betaler selv)
HJ
Udsat
16. Eventuelt.
Ny, stor vandvarmer indkøbes - og sættes op med isolering på rørene af Klaus.
Det kunne være dejligt med en projektor til klubben, da der er flere og flere lejligheder, hvor
den skal bruges. Hidtil har vi været på lånemarkedet. Ingen beslutning.

