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Beslutninger, orientering og debat:

1. Referat.

Referatet fra bestyrelsesmødet den 12. juni 2013 blev godkendt.

2. Aktuelle sager.

Dødsfald: Fhv. Formand og mangeårigt bestyrelsesmedlem Claus Kildegaard døde den 15.
juli 2013. Niels Thal Jensen skrev mindeordene, som rigtigt godt beskriver Claus liv og
levned i og udenfor Vikingen (kan læses på hjemmesiden).
A.M.B.A: Vi har fået kritik over ikke at have fået rettet vores gæstepriser, som
efterfølgende er rettet med et par labels på skiltet. Vi får lavet et nyt skilt ved sæsonstart.
Oprensning af Kanal Havnen volder stadig problemer, flere har forsøgt at komme ind til
tankanlægget, men med en dybgang på mere end ca. 1,5 meter går det ikke. Sagen tages op
igen i Amba’et for evt. at kontrollerer dybden og henvende sig til kommunen, da det er
kommunens ansvar og den har givet tilsagn om at arbejdet udføres.
Fra Carl Erik Juel Hansen har vi modtaget et forslag om muligheden for at genoplive
”Vikingens hoved Kapsejlads” med base i Guldborg. Der deltager færre og færre i
kapsejladserne rundt omkring, men der sejles dog klubsejladser i klubberne rundt omkring os.
Flere kommer gerne til fælles ture og arrangementer for at hygge sig i havnen, men det
kniber med at komme ud på kapsejladsbanen, er vi ved at afvikle grundlaget for alle stævner,
nemlig kapsejladsen?
Det kunne være interessant at høre at høre bestyrelsens, og ikke mindst medlemmernes
holdning til forslaget, skriver Carl Erik i en mail, hvoraf dette kun er et uddrag.
Bestyrelsen ser positivt på forslaget, hvis det er muligt at får medlemmerne med på
ideen og finde kræfterne til gennemførelsen af et sådant arrangement.
Ungdomsafdelingen: Lars orienterede om bl.a., der indkøbt en 3,6 meter RIB for 14000
kr. og en brugt jollevogne til 1000 kr. den gamle følgebådsmotor sendes til eftersyn hos
”Motor Henrik”. Det er et stort plus for os med den nye båd.
Arrangementet ”Aktiv Sommer” gav os 3 nye medlemmer og var et godt arrangement, som
vi vil deltage i igen til næste år.
Ungdomsafdelingen deltager i Harboe Cup med hele 5 sejlere.
Desværre mangler vi pt. en træner, så hvis nogen …?, men til næste år kommer en tilbage.
Der er en god forældre opbakning i ungdomsafdelingen.
Vi skal have lavet et nyt skilt til ungdomsafdelingen, med tekst og logo, så det fremgår at her
hører Sejlforeningen Vikingens Ungdomsafdeling til. Lars måler op og taler med Ole
Hovmand om sagen.

3. Øvrige sager.

Skvulpe skottet under klubhuset, er færdigt, men der var dog lidt problemer med at få betalt
regningen da, kasserer og formand ikke var hjemme, Jens Mortensen har dog fået sine penge.
Der må ved fremtidige store arbejder laves en aftale om hvornår hvilke beløb skal betales.
EL på sydbroen, trænger til et eftersyn da flere stik ikke virker. Vi kontakter Hans Jørgen
Kristiansen om problemet, samtidig ses på hvad der ellers skal laves, evt. et par stik ude på
gæstebroen.
Ole Hovmand foreslår evt. videoovervågning af vores broer, om ikke andet så af
præventive grunde. Bestyrelsen vil drøfte sagen med Ole H.
Nogle medlemmer og gæstesejlere spørger til internetforbindelse, men på en
generalforsamling blev det nedstemt og siden er udviklingen jo den henne at de fleste tager
vejrudsigt, mail, mm over mobiltelefonen.

4. Evaluering af
sommerperioden.

Gæstesejlere har vi haft flere af end sidste år, mange er glade for adgangen til klubhus,
grill og ikke mindst de gode badefaciliteter.
Listen i udhængs skabet med kontaktpersoner fungerer fint. Vi skal desuden have en
liste med lægevagt, alarm, sygehus mv.
Nikolaj laver døren til det udvendige depot, da den hænger og er svær at lukke.

5. Program og blad.

Efterårets og vinterens program ser således ud:
Standernedtagning lørdag den 2. november kl. 13, og festligt samvær.
Klubaften tirsdag den 19. november kl. 19, med bl.a. billeder mm fra Harboe cup.
Generalforsamling tirsdag den 18. februar 2014.
VM i bowling fredag den 14. marts kl. 18. 2014.
Forårsrengøring tirsdag den 22. april 2014.
Standerhejsning lørdag den 26. april kl. 13, med efterfølgende aftensfest?
Ungdomsafdelingen holder møder i vinterperioden om mandagen fra kl. 16.30 til 18.
Klubhuset vil være lukket ned i vinterperioden når frosten sætter ind.
Klaus laver en frostfri aftapningshane på toilettet.
Medlemsbladet ”Vikingen” udsendes ultimo oktober, indeholdende bl.a. indkaldelse til
generalforsamlingen i Vikingen og Bådfonden, tilbageblik på sommerens ture og
arrangementer, vintertakster, evt. arrangement udvalg, mm.

6. Næste møde.

Næste ordinære bestyrelsesmøde blev aftalt til tirsdag den 1. oktober 2013 i klubhuset.

7. Eventuelt.

Der var intet under dette punkt.
Referent, Ole Simonsen

