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Indkaldelse er sendt til:
Heinz Browa.
Nikolaj Kirk Andersen.
Martin Sønderskov.
Ole Simonsen.
Klaus Møller.
Michael Hammer Hansen.
Ulla Klimt.
Lars Solberg Wollesen.
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Beslutninger, orientering og debat:

1. Referat.

Referatet fra bestyrelsesmøde, den 21. marts 2012, blev godkendt.

2. Aktuelle sager
fra/til bestyrelsen.

Vikingens post siden sidst blev gennemgået og behandlet.
Flydebroen i nordbassinet, er under reparation og bliver renoveret efter samme koncept
som væres gæstebro. Fortøjningsbøjler er kommet med i entreprisen, men er bestilt.
A.m.b.a.et som står for reparationen har ikke pt. penge i kassen før indbetalingerne for
pælepladserne for 2012 er betalt, så klubberne indbetaler et a’ konto beløb.
Kontingent og pæleleje, skulle nu være indbetalt, men ikke overraskende skal nogle dog
have en rykker.
Rengøringen af klubhuset, ser ud til at fungere, men ved et nærmere eftersyn skal gulvet
nok behandles i bund med et eller andet middel der gør det lettere at vaske det over.
Våbentilladelsen til startpistolerne, skal fornyes og samtidig skal brugerne også have
tilladelse til brug af pistolerne. Opbevaringen skal også være i overensstemmelse med
lovgivningen.
Guldborgbroens åbningstider, er nu afgjort af Søfartsstyrelsen og det betyder at den ikke
åbner i de tidlige morgentimer og at der også er en del begrænsninger i vinterperioden.

3.
Ungdomsafdelingen.

PR-folderen, justeres færdig da der tilsyneladende er skiftet træningsaften. Der skal også
være en henvisning til hjemmesiden vedr. ungdomsafdelingen mm. Ole S. tager kontakt til
Lars for at få det sidste på plads.
Der er kommet et par nye sejlere mere, så lad os håbe det er starten til en god udvikling.

4. Vikingens
områder i GP mv.

Der har været et forfærdeligt rod i lagerrummet og på toiletterne i vores område i GP, som
ikke var acceptabelt. Der er nu ryddet op og bestyrelsen vedtog at opsætte hylder til de ting
der er nødvendige at opbevare bl.a. i vinterperioden. Michael kontakter ungdomsafdelingen
vedr. nogle sejl og opbevaring af disse i jollehuset f.eks. hængt op i kroge så de er rettet ud.
Broerne skal holdes ryddelig og i orden. Det er stadig forbudt at cykle på broerne og hunde
føres selvfølgelig i snor (hunde har det med at lade sit vand på fortøjningerne mm.).
På gæste broen skal der laves en støjdæmpning på den ene pæl og landgangen skal justeres.

5. Havnen i
Sommerperioden.

Fungerende havnemester i sommer perioden: Indtil uge 27 = Heinz Browa.
Uge 27 = Ole S. fra d. 3/7. Uge 28 = Martin S. Uge 29 = Ulla Klimt. Uge 31 = Michael H.H.
indtil d. 25/7 og Martin S. fra d. 26/7. Uge 31 og frem = Heinz Browa. I hele sæsonen kan
der aftales hvem der passer hvornår. Nikolej K.A. og Klaus M. forespørges hvornår de kan!?

Det er for bestyrelsen en naturlig sag, at alle medlemmer tager hånd om vore
gæstesejlere og sørger for at være behjælpelig med at holde områder og klubhus i
orden, f.eks. lige ser om, blomsterne skal vandes, der skal tømmes papir mv. fra
toiletter og køkken mv. (Vi har ingen der er ansat til dette).
6. Baltic Sailing.

Det EU støttede projektet er nu afsluttet. Det betyder at der ikke er aftalt nogen ny
rabatordning for sæsonen 2013. Der er dog et ønske fra både Tysk og Dansk side om at
fortsætte samarbejdet under en eller anden form bl.a. med at udgive foldere som hidtil om
havne, oplevelser og seværdigheder i vores områder.
På Tysk side er man nok mere opsat på en videre udvikling af Baltic Sailing end på Dansk
side, da der her skal lægges penge i projektet bl.a. fra kommunerne, som endnu ikke har set
de turistmæssige fordele.

7. Næste møde.

Næste ordinære bestyrelsesmøde blev aftalt til onsdag den 29. aug. kl. 19, i klubhuset.
Referent, Ole Simonsen

