SEJLFORENINGEN VIKINGEN
Referat fra ordinær generalforsamling 21. februar 2012 kl.19 i GP.
Formand, Heinz Browa, bød velkommen til de 48 fremmødte. Generalforsamlingen ærede afdøde Jim
Nielsens minde med et minuts stilhed.
Flemming Hansen, der har været dirigent i mange år var ude at rejse, så bestyrelsen foreslog i stedet Hans
Jørgen Kristiansen.

1. Valg af dirigent og referent:
Hans Jørgen Kristiansen blev valgt til dirigent og Vikingens sekretær Ole Simonsen til referent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i oktober 2011bladet, dagsorden,
regnskab og forslag, er rettidigt sendt ud i medlemsbladet ”VIKINGEN” februar 2012.

2. Bestyrelsens beretning, herunder udvalg:
Den skriftlige beretning er sendt ud med indkaldelsen.
Formanden, supplerede og uddybede nogle af punkterne, som her er flettet ind, i den skriftlige beretning.
Vores forgangne sejl- og vinter sæson startede jo, som vi alle husker ganske forrygende med, at vi blev en
ungdomsvenlig sejlklub. Der blev købt en ny gummi båd (RIB) med motor, trailer og hvad der er af tilbehør
sådan en til vores ungdomsafdeling.
Der har også været en på træner kursus. Vi havde jo to voksne ungdomsledere. Desværre har vi nu kun en
tilbage, nemlig Lars Vollesen, som i øvrigt måske godt kunne bruge en hjælper engang imellem.
Vi har i bestyrelsen i samarbejde med ungdomsafdelingen, prøvet at drøfte hvad vi kan gøre for at få lidt
større tilgang til afdelingen, da vi godt kunne bruge en stor håndfuld ungdomssejlere. Der er lige lidt nok på
dette område.
Førstehjælpskurset sidste vinter kunne vi godt finde på at gentage om et år eller to.
Foråret startede med kanon godt vejr. Der var en del, som var hurtige til at komme på den første fælles tur
til Karrebæksminde. Der kunne man sidde udendørs på en bænk og nyde en påskefrokost i korte bukser og Tshirt.
Pinsestævnet på Fejø var vel nok den mest underholdende tur jeg husker, i de 17 år, som medlem af
Vikingen. Der var en masse land aktiviteter samt underholdning for både børn og voksen. En Kæmpe tak til
dem som stod for denne del.
Det var så også den sommer, som efter min mening i hvert fald, som jeg husker startede ret vådt. Sikken en
våd sommer med masser af regn og blæst. Men til trods for det blev alle de planlagte ture og arrangementer
afholdt med en stor tilslutning. En velfortjent tak til alle, der på den ene eller anden måde har bidraget til
gennemførelsen af såvel officielle som spontane arrangementer!
Vores havn har dog været velbesøgt af gæster, som har nydt Kildegaards plads, grillen, klubhuset samt de nye
bade rum. Men for en del af gæsterne var baderummene meget svære at finde frem til, flere af dem måtte
desværre i bad igen samme dag, fordi at de lå i det største smathul i Nykøbing F.
Dette er dog blevet forbedret her i vinter hvor der er kommet asfalt på. Nu mangler der kun et par skilte.
I A.m.b.a.et har vi et dejligt samarbejde, hvor vores interesser og problemer bliver løst på bedste måde for
alle. Fiskerne har fået lavet deres bolværk foran deres nye hus. Der udover bliver der nu hele tiden holdt et øje
på alle broer. Flyde broen i vores nord ende står nu for tur sammen med nord broen.
Der er endvidere blevet uddybet 1000 kubikmeter på syd broen så Olsen familien også kan komme ud og
sejle.
Vi har prøvet at få stablet en legeplads på benene, for enden af land broen, men det har vist sig at være meget
besværligt at få den finansieret.
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Der skal etableres en miljøstation på/ved Stejlepladsen. I den inderste Kanalhavn arbejdes der på at få et
tankanlæg fra OK-tanken og der er lavet et trykknap system således at den kan åbnes af sejlerne ved ind - og
udsejling.
Der arbejdes også på at supplere havnereglementet pga. oplevelserne med den sunket båd, tilsyn og
vedligehold.
Der er et underskud i A.m.b.a. kassen, men der kommer penge i for bådepladser mv. her i foråret.
Vores klubhus blev lukket ned pga. det store strømforbrug og vinteren, hvem kunne vide at der ikke kom
noget frost de første 3 mdr. Men vi har sparet en del strøm, dejligt.
Det har også været en del højvande den sidste tid. Vi har ikke haft vand i huset, men meget tæt på.
Når vandet sådan kører op og ned med 2 meters forskel vil jeg gerne bede alle de bådejere, som ligger i
vandet om at tilse deres båd. Man kan ikke forvente, at andre gør det for en. Det gælder blandt andet
fendere, fortøjninger og strømkabler. Især fortøjningerne går det hårdt udover i disse stormvejr som vi har lige
pt. Det slider på dem og de bliver heller ikke så pæne at se på.
Bestyrelsen har besluttet, at der om tirsdagen opkræves for mad inden der spises, ligeledes betales for
drikkevarer ved afhentningen.
Husk at tilmelde Jer til bowlingaftenen snarest, da vi har lavet en aftale om spisning efterfølgende i
Bowlingcenteret for 229 kr. inkl. bowling, men det kræver mindst 25 tilmeldte!
Vedr. Guldborgbroen, har der været en høring blandt de lokale sejlklubber, da kommunen vil spare penge på
bemandingen og dermed skære i åbningstiderne. Da guldborgsund er et gennemsejlingsfarvand fastholder
A.m.b.a.et sit høringssvar, som ikke vil accepterer forringelser af frygt for hvad den næste forringelse kunne
blive. Det er nu op til Søfartsstyrelsen at afgøre sagen.
Herefter blev beretningen sat til debat.
Claus Kildegaard, spurgte ind til om der var nogen der deltog i Sydstævnekredsens møder. Det er Martin
Sønderskov der møder op i kredsen.
Carsten Ferslew, foreslog at der evt. skulle bruges en anden type pæle pga. frostsikringen. Der arbejdes på en
løsning med et plastrør udenpå pælene.
Kaj Larsen, havde hørt der skulle uddybes i kanalhavnen. Ingen kender noget til forlydendet.
Niels Thal Jensen, supplerede beretningen fra kapsejladsudvalget. Der er svagt vigende deltager antal i
kapsejladserne, men der deltager i gennemsnit 12 både og det er hyggelige aftener, med spisningen og
samværet. Niels takkede dem der er ved tasterne og på aftrækkeren m.fl.
Pinseturen må siges at have været en succes, trods at der ønskes flere deltagere, underholdningen bl.a. med 60
deltagere i tovtrækningen og de flotte sponsorpræmier. Tak til dem der arrangerede og kørslen med telt mv. I
år arbejder vi på samme koncept.
Sundsejladsen kunne også have flere deltagere, det er jo et par hyggelige dage.
Vedr. ungdomsafdelingen, som ikke har mange sejlere og mangler hjælp, var der flere indlæg bl.a. om at det
kunne være svært at få ungdomsledere i disse tider. Claus Kildegaard vil gerne lære nogen op, blandt andre vil
Geert Wiik og Jesper Løw prøve at hjælpe. Der blev også diskuteret om tirsdagen var en god dag for
ungdomsafdelingen at sejle, da vi andre sejler denne dag, og spørgsmålet om profilering.
Der arbejdes på en folder til uddeling på skoler, bibliotek mv., men bestyrelsen har endnu ikke set udkastet.
Der var ikke flere der ønskede ordet til beretningen, som blev enstemmigt godkendt af forsamlingen.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år:
Kasserer, Martin Sønderskov, gennemgik regnskabet. Regnskabet udviser et pænt overskud. Martin
meddelte at Oscar Fonden nu er tømt.
Cato Pedersen, havde regnet sig frem til at Vikingen har 150 års jubilæum i 2019 og foreslog, at der
hensættes penge til formålet. Bestyrelsen ser på sagen.
Regnskabet blev herefter godkendt enstemmigt af forsamlingen.

4. Behandling af indkomne forslag:
Bestyrelsen genfremsatte følgende forslag til vedtægtsændringer under dagsordenens punkt 4.
Vedtægtens § 8, punkt 6, som har følgende ordlyd: Valg af formand i ulige år.
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Ændres til: Valg af formand i ulige år og kasserer i lige år.
Vedtægtens § 8, punkt 7, som har følgende ordlyd: Valg af 2-3 bestyrelses-medlemmer i ulige år og 3-4 i
lige år. Ændres til: Valg af 2-3 bestyrelses-medlemmer i ulige år og 2-3 i lige år.
Vedtægtens § 8, punkt 8, som har følgende ordlyd: Valg af 1-2 suppleanter til bestyrelsen.
Ændres til: Valg af suppleant til bestyrelsen.
Vedtægtens § 11, 3. afsnit, som har følgende ordlyd: Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en
kasserer og en sekretær samt yderligere 3-4 bestyrelsesmedlemmer og medlemmerne vælges for 2 år ad
gangen på den ordinære generalforsamling. Ændres til: Bestyrelsen består af en formand, en næstformand,
en kasserer og en sekretær samt yderligere 2-4 bestyrelsesmedlemmer og vælges for 2 år ad gangen på den
ordinære generalforsamling.
Vedtægtens § 11, 4. afsnit, som har følgende ordlyd: Formand vælges ved en særlig afstemning. Genvalg kan
finde sted. Ændres til: Formand vælges i ulige år og kassereren i lige år. Genvalg kan finde sted.
Vedtægtens § 12, 1. afsnit, som har følgende ordlyd: Bestyrelsen konstituerer sig snarest, dog senest 14 dage
efter generalforsamlingen, på et bestyrelsesmøde med næstformand, kasserer og sekretær.
Ændres til: Bestyrelsen konstituerer sig snarest, dog senest 14 dage efter generalforsamlingen, på et
bestyrelsesmøde med næstformand, sekretær, repræsentanter til A.M.B.A. og udvalg.
Vedtægtens § 7, 3. afsnit, som har følgende ordlyd: Dagsorden for generalforsamlingen, Vikingens regnskab
og indkomne forslag tilstilles Vikingens medlemmer senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.
Ændres til: Dagsorden for generalforsamlingen og indkomne forslag er tilgængelig på hjemmesiden og i
klubhuset, for medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. Vikingens regnskab er
tilgængelig i klubhuset 14 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsen fremsatte et ændringsforslag til det oprindelige forslag vedr. §8 .
Da der ikke på sidste generalforsamling blev valgt nogen suppleant til bestyrelsen, foreslås det at §8 udgår, og
der i stedet, hvis det er muligt, vælges et ekstra bestyrelsesmedlem.
Ole Simonsen, motiverede forslagene med, at det fremover ville være mere hensigtsmæssigt at få valgt
Vikingens kasserer på generalforsamlingen. Det betyder så en del ændringer af flere paragraffer i vedtægten.
Det sidste forslag er for, at bruge muligheden af at udsende indkaldelse mv. via hjemmesiden. Forslaget
udelukker ikke at der vil blive sendt et blad ud et par gange eller tre om året.

Forslaget med ændringsforslag blev enstemmigt vedtaget og trådte i kraft omgående virkning.
5. Fastsættelse af kontingent:
Budgettet for det kommende år, er igen i år skrevet ind i regnskabet.
Kassereren oplyste at bestyrelsen ikke havde planer om kontingentforhøjelse.
Det blev enstemmigt vedtaget at kontingentet er uforandret.

6. Valg af formand i ulige år og kasserer i lige år:
Martin Sønderskov blev foreslået som kasserer og valgt for 2 år med applaus.

7. Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år og 2-3 i lige år:
På valg var, Klaus Møller og Michael hammer Hansen, som blev genvalgt,
Som nyt bestyrelsesmedlem foreslog forsamlingen Ulla Klimt, som blev valgt. Valgene er for 2 år.

8. Valg af 2 kritiske revisorer:
Anders Hendriksen og Kim Pedersen, blev genvalgt for 1 år.

9. valg af 1 kritisk revisorsuppleant:
Remi Skovgaard Hansen, blev genvalgt for 1 år.

10. Eventuelt:
Carsten Ferslew, spurgte ind til om hvad der i lighed med Guldborgbroen vil ske med åbning af
Kong Frederik den 9. Bro. Broen forvaltes af Bane Danmark og vi ved ikke noget konkret endnu.
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Formanden takkede dem der i Vikingen havde påtaget sig og udført særlige opgaver, ud over
bestyrelsen, med en flaske rødvin til hver enkelt: Ungdomsafdelingen Lars Wollesen. Sejlerskolen Jimmy
Madsen. Kapsejladsudvalget Niels Thal Jensen, Finn Poulsen og Hans Jørgen Kristiansen. Tirsdagspigerne
Ulla Klimt, Jeanette Poulsen, Siru Lindal, Dorte Simonsen og selvfølgelig Flemming Hansen. Festudvalget
Birgitte Bøgh, Anne-Marie Madsen, Lisa Hendriksen og Susanne Lohse på sidelinjen. Hjemmesiden Ole
Hovmand.
Det blev oplyst at Jeanette Poulsen ikke ønskede at fortsætte om tirsdagen. Lisa Hendriksen meldte sig på
posten. Der kunne godt bruges en mere!
Formanden takkede herefter Dirigenten, som havde gjort det godt..
Dirigenten takkede god ro og orden.
Generalforsamlingen sluttede kl. ca. 20,45.

Referent, Ole Simonsen
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