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Onsdag den 30. januar 2013, kl. 19, i GP, 4800 Nykøbing Falster.
Formand.
Næstformand.
Kasserer.
Sekretær.
Bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsesmedlem.
Ungdomsafdelingen.

Broplan.
Broerne vedligehold mv.
Sydstævnekredsen.
Blad.
Klubhuset.

A.M,B.A. bestyrelsesmedl.
A.M.B.A. repr.skab.
A.M.B.A. bestyrelsesmedl.
A.M.B.A. repr.skab.
A.M.B.A. repr.skab.

Medlemssystemet.
(Udenfor bestyrelsen).

Mødt
X
X
X
X
X
X
X

Afbud

X

Dagsorden:

Beslutninger, orientering og debat:

1. Forretningsorden.

Bestyrelsen vedtog at få nedskrevet sin forretningsorden, bl.a. indeholdende bestyrelsens
arbejde, afvikling af møder, information, nedsættelse af udvalg mm.
Bestyrelsen var selvfølgelig også enig om, at afvikle bestyrelsesmøderne i en god tone og
uden for meget udenomssnak, som kan fører til lange møder.

2. Referat.

Referatet fra bestyrelsesmøde, den 10. oktober 2012, blev godkendt

3. Aktuelle sager.

A.M.B.A: Der arbejdes sammen med kommunen om opsættelse af oversigtskort over
området og faciliteterne.
Gæstepriserne justeres lidt op i den nye sæson.
Vedr. Ramslag, forsøges der at få et samarbejde med Toreby Sejlklub.
Terrorsikringen på industrihavnen skulle ikke være noget problem ved optagning og sø
sætning af bådene, da det som altid skal aftales med havnekontoret.
Motorbådsklubbens flydebro og Vikingens skvulpe skot mod sundet, skal repareres, men
A.M.B.A.et har pt. ikke penge til reparationerne, så det kan blive aktuelt, hvis vi vil have
udført arbejdet, at klubberne giver A.M.B.A.et lån over en periode på 2-3 år. Vikingens
bestyrelse vil på generalforsamlingen søge tilsagn om et lån på op til 150.000 kr. hvis det
skulle blive aktuelt, således at vi kan få udført den hårdt tiltrængte reparation.
A.M.B.A. referaterne videresendes til hele Vikingens bestyrelse.
Vikingens Indkøb af 3 nye vinduer blev ikke gennemført i 2012, men indkøbes i 2013.

4. Vikingens
generalforsamling.

Bestyrelsen fremsender et forslag til generalforsamlingen om ovennævnte lån til
A.M.B.A.et, på op til 150.000 kr., hvis det skulle blive aktuelt. Forslaget motiveres på
generalforsamlingen af formanden.
Regnskabet udviser et mindre overskud og foreslår kontingentet uændret med undtagelse af
kontingent til ungdomsafdelingen som hæves med 50 kr. til 400 kr. pr. år.
Bestyrelsen foreslår Flemming Hansen til dirigent og Ole Simonsen som referent.
Sekretæren laver en dispositionsplan til generalforsamlingen.
På valg er formand Heinz Browa, som er villig til genvalg. Bestyrelsesmedlemmerne Nikolaj
Kirk Andersen og Ole Simonsen er på valg, begge er villige til genvalg.
Det forsøges at få etableret et nyt festudvalg til afløsning for det gamle. Er det ikke muligt må
der findes frivillige for hvert arrangement.
Heinz indkøber rødvin til de forskellige udvalgsmedlemmer m.fl. som tak for indsatsen.
Bestyrelsen mødes kl. 18 og forbereder kaffe/te, bordopstilling mv. Kaffe, øl, vand, tips og
engangsbære indkøbes.
Der holdes konstituerende bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen.

5. Næste møde.

Næste bestyrelsesmøde er fastsat til lørdag den 9. februar 2013, kl. 18. i GP.

6. Eventuelt.

Vikingen er ved at få sit eget sangkor, indtil videre under arbejdsnavnet ”Catos sangkor”,
koret kan holde øve aftener i ungdomsafdelingens lokale i GP.
Det blev foreslået, at få renoveret ungdomslokalet i GP, bl.a. med nye skabe og nyt tekøkken
arrangement, hvilket bestyrelsen var med på.
Det blev også foreslået, at der evt. skulle etableres en hyggekrog i klubhuset med lidt bløde
stole til gæstesejlere og medlemmer. Bestyrelsen vil se på sagen og samtidig undersøge om
der kan komme lidt gang i fjernsynet.
Referent, Ole Simonsen

