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Beslutninger, orientering og debat:

1. Referat.

Referatet fra bestyrelsesmødet den 6. marts 2013 blev godkendt.

2. Aktuelle sager.

Dødsfald: Claus F. Ibsen er den 8. juni 2013 afgået ved døden, han var medlem i Vikingen
og havde sin på båd ”Christine” liggende hos os i vinterperioden.
A.M.B.A: Vedr. det evt. lån til Amba’et som bestyrelsen fik godkendelse til på
generalforsamlingen er løst på følgende måde, Mortorbådsklubben Guldborgsund og
Sejlforeningen Vikingen låner begge Amba’et 50.000 kr. Guldborgsund Kommune giver
udsættelse af afdragene på havnen i 2 år med 140.000 kr. i 2013 og 140.000 kr. i 2014.
Bro arbejde mv. går herefter i gang.
Oprensning af Kanal Havnen volder stadig problemer flere løsninger er forsøgt uden den
store virkning og der må kraftigere midler til. Fra flere sider mases der på for at få løst
problemet, som er kommunens ansvar og har givet tilsagn om at arbejdet udføres.
Kontingent og bådeplads opkrævningerne skulle nu være betalt (1. maj), der er dog et par
skyldnere der modtager et rykkerbrev. Der kommer to nye både der skal have plads.
Bestyrelsen vil forsøge at skaffe en ny plads til ”Seehawk”, som ligger lidt uheldigt med
hensyn til gennemstrømningen i havnen, da det er konstateret at der samler sig en del slam og
døn mv. langt ud i havnen på begge sider af båden.

3. Øvrige sager.

2 nye EL standere og kraftigere kabler er etableret på den nyrenoverede flydebro. Begge
standere går på Vikingens målere, så der skal findes en måde at afregne på. En løsning kunne
være at vi fik del i Motorbåd klubbens netværk på havnen. Der udskiftes også nogle de gamle
kabler da dimensionerne er for små.
Vedr. skvulpe skot under klubhuset, har bestyrelsen indgået en aftale med Jens Mortensen
om at udfører arbejdet. Materialerne (marine træ) er indkøbt. Prisen for hele arbejdet og
materialer er aftalt til 90.000 kr.
Nye vinduer, yderbeklædning og læskærm på klubhusets nord side, udskydes til foråret
2014.
Nord broens pæle er meget dårlige og der skal i nær fremtid slås nogle nye. Bestyrelsen
vedtog at opfordre Amba’et til at søge nogle fonde der sædvanligvis støtter sådanne arbejder.
Det kræver dog at der indhentes tilbud (overslag) på arbejdet inden der søges.
Ophold og fiskeri på broerne blev drøftet, men bestyrelsen er ikke sikker på at det er
lystfiskerne der efterlader affald mv. Vi observerer over et stykke tid hvor stort problemet er,
hvis det er der og tager så stilling til hvad der skal ske.

4. Tilsyn og
gæsteopkrævning.

Bestyrelsen besluttede, at lave en kalenderplan for pasning af havnen i sæsonen 2013.
Planen opsættes i klubhuset.
Flere var inde på at det ikke var ensbetydende med at fordi man er i bestyrelsen skal man
også passe havn, foreningens øvrige medlemmer kan også inddrages i arbejdet, men det er
bestyrelsens ansvar at der føres tilsyn og op kræves for gæstesejlerne.
Tilsynet omfatter følgende: Påse at gæstesejlerne har betalt morgen og/eller aften, samle
kuverterne efter aftale, påse at der er nye kuverter i kassen, slå et slag i klubhuset, måske skal
der sættes nyt toiletpapir eller andet papir i holderne og poserne tømmes, vise vores
gæstesejlere tilrette osv.

5. Næste møde.

Næste ordinære bestyrelsesmøde blev aftalt til onsdag den 28. august 2013 i klubhuset.

6. Eventuelt.

Der var intet under dette punkt.
Referent, Ole Simonsen

