Sejlforeningen Vikingen
Referat
Tid & sted:

Generalforsamling 2018
D. 20. februar 2018 kl. 19.00 i Vikingens klubhus

25 medlemmer samt bestyrelsen og dirigent er mødt frem.

1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Flemming Hansen
Referent: Lilian Oldrup
Generalforsamlingen er lovligt varslet
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, herunder beretning fra udvalg
Formandens aflægger på bestyrelsens vegne beretning for 2017.
Det er nu 4. gang, at jeg skal til tasterne for at skrive en beretning for året der er gået.
Jeg plejer at starte med at læse de sidste referater igennem, for at få lidt stof til at skrive
beretningen.
Jeg smiler lidt for mig selv, når jeg begynder at danne mig et overblik. Smiler, fordi der er
såmænd ikke sket de store ting i løbet af året, i forhold til de foregående år. Her tænker jeg
på vore traditionelle arrangementer.
Derfor bliver beretningen i år en lidt anden, end den plejer.
Jeg smiler til mig selv, fordi den kendsgerning, at der ikke er sket de store ting, i forhold til

de forgangne år, må være, at medlemmerne er tilfreds med det. Min tolkning er, at vi er i
drift, men ikke i udvikling. ( i særdeleshed på tilgang af nye unge medlemmer, som de fleste
sejlklubber higer efter).
Jamen skal vi da ikke være i udvikling ? Ellers er vi jo i afvikling.
Tilbagemeldingerne fra medlemmerne er, så vidt jeg er orienteret, at det går rigtig godt.
Jeg har analyseret lidt på den bemærkning: ”Det går rigtig godt”.
Det betyder jo, at de fleste er tilfredse med den måde vi driver foreningen på, og har
normalt ikke de store kommentarer til vore gøremål.
VST er en bragende succes, med en tilslutning, man ind imellem kan måbe lidt over.
Vore arrangementer har markant tilslutning, og opbakningen er i den bemærkelsesværdige
ende af skalaen. Vores hus er i tip top stand.
” Hvad mere ønsker du dig” ? vil nogen sige.
Lad mig først konkludere, at det klubliv vi oplever, og den opbakning medlemmer giver til
den daglige drift, er i særklasse. Tak for det.
Vi er tilsyneladende en homogen gruppe, som alle trives i hinandens selskab. Måske fordi
mange af os, har kendt hverandre i mange år, og vi kender hinandens ”ømme tæer”, som vi i
hverdagen, fornuftigt manøvrerer udenom, for det meste.

Man kunne spørge: ” Hvad er det så du efterspørger” ?
Jeg kunne godt tænke mig, at vi var lidt mere visionære i vores tankemønster.

At vi forsøgte at tænke lidt mere på foreningens fremtid.
At der også om 15-20 år vil være sejlere i Vikingen, at vores ungdomsafdeling må vokse sig
stor og stærk, så vi kan sørge for, at der vil komme nye sejlere til, som kan bære vore
hæderkronede forening videre, når vi ikke er her mere.
Det kræver engagerede medlemmer, og ikke mindst forældre, som skal være villige til at
give en hånd med arbejdet med de unge. Derfor pusler vi med tanker om at lade en af
bestyrelsesmedlemmerne træde i karakter i relations til ungdomsafdelingen.
Jeg vil i dag opfordre alle de af jer, som kan byde ind med noget til vores fremtid om at
melde jer her i dag, så vi kan få sat skub i det som skal være foreningens fremtid.
Vi har i dag en super velfungerende forening, og vi har en faktuel viden som siger, at gør vi
ikke noget markant for vore fremtidige unge medlemmer, så ser fremtiden ikke så lys ud,
som vi kunne ønske os. Den opgave kræver mere power, end den samlede bestyrelse er i
stand til at mobilisere. Vi håber at nogle af jer kunne få lyst, til at være den del af denne
uhyre vigtige opgave i fremtiden.
Og så til den traditionelle del af beretningen.
Efter mange lange forhandlinger, lykkedes det os endeligt at få foretaget uddybning af
sydhavnen. På hjemmesiden kan I alle se, hvor der er gravet, og vi skulle nu være godt
hjulpet i de kommende 3-4 år. Der er fjernet små 1600m3, regnet i ”tørlast” sådan
nogenlunde svarende til 50 lastvognstræk.
Nordbroen står foran en noget omfattende reparation, idet der skal skiftes ca 15-20 pæle i
den bærende del af konstruktion. Det betyder at brodækket skal op, på en længere
strækning, og opgaven vil kræve proff. arbejdskraft. Dette er vi i gang med at se på.
AMBA økonomi er presset, fordi reparationerne og vedligeholdelsen trænger sig på.

I AMBA bestyrelsen ser vi på hvordan økonomien i fremtiden skal hænge sammen.
Heri indgår også driften af Slotsbryggen.
Vore traditionelle arrangementer, har kørt efter en snor hen over sommeren. Dog havde vi
lidt udfordringer med vind og vejr i forbindelse med afvikling af tennisturneringen på Vejrø.
På trods af dette tak til Kai, som havde brugt mange kalorier i planlægningen af dette
arrangement, som vi desværre måtte aflyse.
Havnens dag blev gennemført. Den helt store generator i forbindelse med dette er Hans
Jørgen, som utrætteligt har arbejdet i hundredevis af timer, for at få arrangementet op at
stå.
Det blev en super god dag, hvor det var 750 gæster på havneområdet. Der var brandbiler –
dykkertjeneste, kran demonstration, vinterbadere som badede i rigtig isvand, demo af
redningsflåde, og ikke mindst krabbevæddeløb, som blev den helt store succes for
børnene. Rigtig mange Vikinger var involveret i dette arrangement, som blev en stor succes.
En meget meget stor tak til Hans Jørgen, for indsatsen med dette arrangement.
Ole og Dorte leverede en super Nysted tur, som blev lige så hyggelig, som den plejer.
Tak til jer for planlægning og gennemførelse af dette.
Vi gennemførte for 1. gang Vegvisir, i samarbejde med naboklubberne og Guldborgsund
kommune, med en meget begrænset deltagerantal. Denne indfaldsvinkel, betød, at vi har
har fået et meget givtigt og berigende samarbejde med vore naboklubber. I samme moment,
har vi fået Guldborgsund kommune til at oprette en høringsgruppe for alle de
vandbaserede klubber i kommunen. Dette venter vi os en del af, og samtidig får vi mulighed
for at være et fælles talerør, når vi skal forhandle med G.K.

Det var et lærerigt år for os alle, og vi føler os godt rustet til at gennemføre den største
begivenhed, som mig bekendt, er gennemført i Vikingens historie, nemlig Vegvisir 2018
med deltagelse af pt. 110 både, men forventet 150 deltager, som er det max. antal vi har
turdet binde an med i år.
Det bliver noget af en begivenhed, sæt kryds i kalenderen den 23. august.
På baggrund af dette, bliver vi nødt til at flytte Nysted turen, fra den planlagte dato lørdag
den 18. august, og frem til lørdag den 2. juni.
Matchrace i Guldborg, blev sat i søen med det største antal deltagere indtil nu.
Det var en glæde at se deltagende besætninger fra Både Vordingborg og Næstved, som vi
ser frem til at se igen i år. Desværre var vejret ikke med os, og som de fleste husker det,
regnede stævnet væk, og vinden forsvandt.

Foreningen stod bag en indberetning til Søfartsstyrelsen, omkring fejl i opsætning af
afmærkningen i det sydlige Guldborgsund. Desværre var adskillige både på grund, og
enkelte kom rigtig galt af sted. Hændelsen har været omfattende beskrevet i Bådmagasinet,
men er endt med at Søfartsstyrelsen fastholder, at de ikke har begået fejl.

Tak til alle som har deltaget med hjælp i hverdagen i den forløbne sæson. En særlig tak skal
lyde til de af jer, der tog den omstridte tjans, med havnefoged jobbet og tak til bestyrelsen
for et godt samarbejde.
/ce
Ros fra Leif Viedekranz
Lene foreslår - i forlængelse af beretning om opdatering af havnens redningsudstyr - en demo af

redningssituationer, så alle ved, hvad man skal gøre, hvis der skulle opstå en situation, hvor en
redning er nødvendig. Bestyrelsen påtager sig opgaven.

Beretning vedrørende aftenkapsejladserne 2017.

Vi sejlede som vanlig seks sejladser i foråret og seks i efteråret.
Vejret i foråret artede sig således, at det stort set hver tirsdag var/blev hidsigt vejr med til
tider kraftig regn under voldsomme skyformationer. Hyggeligt og flot at betragte inde fra
klubhuset, men noget vådt for sejlerne.
Efterårserien var lidt mere human rent vejrmæssigt, og der var flere virkelig fine aftener
og med fornuftig vind.
Tidligere års vindstille oplevede vi ikke.
Deltagerantallet lå på de samme 10-11 både som i 16. Enkelte er faldet fra, men der er
også kommet 1-2 nye
Som sædvanlig betjente Ulla computeren, Dorte og Flemming skytset og Birgitte med
flere styrede måltagningen. Tak til alle.
Præmierne for begge serier var som sædvanlig skibsglas. Banerne var de samme som
da vi startede sejladserne i 1974, for 43 år siden. Dengang startede tre både. Man
valgte dengang at sejle om tirsdagen fordi den ene ikke kunne om onsdagen.

Niels Thal Jensen
Kapsejladsleder

VST referat til Sejlforeningen Vikingens generalforsamilng
Vikingens Service Team er for længst gået over i drift mode, som man siger.
Det betyder, at vi mødes efter en plan som udsendes forår og efterår, og som Ole
Hovmann lægger op på Sejlforeningen Vikingens hjemmesige.
VST er efter min mening et rigtig godt tiltag, hvor det først og fremmest handler om at få
noget socialt til at spille. Der er nemlig ikke noget, der slår menneskeligt samvær, da det

er det bærende fundament i alt, hvad vi mennesker foretager os.
Sidegevinsten er da også til at få øje på - nemlig alle de praktiske opgaver VST tager sig
af, hvilket jeg kommer tilbage til senere.
I 2017 holdt VST 12 kaffemøder, hvor der var fra 18 til hele 33 personer, der mødte frem
og fik en god gang snak, lidt at spise og enkelte gange en enkelt en til halsen.
Efterhånden kommer der også en del Vikingepiger, hvilket er super dejligt - i er meget
velkomne.
Den 1. december holdt vi den årlige julefrokost, hvor der var tilmeldt ca. 50 personer, så
det kan ikke være bedre.
Vi havde i det lille planlægningsudvalg besluttet, at der ikke måtte opstå
mangelsituationer og - at der skulle være noget for enhver smag.
Jeg skal hilse og sige, at der ikke opstod nogen former for mangelsituationer.
Næste dag var vi 17, der ryddede op og spiste rester.
Det, der så var tilbage efter 2. restespisning, det blev frosset ned til årets sidste møde,
som blev holdt den 22. december kl. 12:00, hvor hele 33 mødte op og spiste rester og
ønskede hinanden god jul.
Jeg skal i sandhedens interesse sige, at der var 8 afbud p.g.a bl.a. sygdom til
julefrokosten, så det var en af årsagerne til, at der blev en del til rest.
Vi har dog i udvalget talt om, at vi eventuelt vil korrigere indkøbene.
Tak til alle der bidrog til fremstillingen af de særdeles velsmagende retter.
Som I ved, så laver vi andet end spise og drikke - kaffe - i VST. Vi har i 2017 været i
gang med følgende projekter:
Løbende oprydning i de forskellige lokaler
Foretaget lidt reparation på Mester Benzon
Fået 606’eren op i gear
Omforandret stativ til 606’eren
Svejset ny bund på jollestativ
Malet bunden af jollestativ
Malet træværket omkring vinduerne mod vest
Malet omkring de ny isatte vinduer mod nord, syd og øst

Klargjort til Havnens Dag den 10. juni 2017 hvor vi bl.a. byggede
krabbevædeløbsbanen
Klargjort til Vegvisir Race den 22.-24. juni 2018
Sat redningsudstyr op på broerne
Repareret redningsstiger på broerne og sat nye op så alt rednings udstyret er i
orden
Skiftet alle redningskranse i hele havnen

Herfra skal der lyde en STOR tak til alle VST’s medlemmer for deres fremmøde til VST
møderne og indsatsen og engagementet i gruppens projekter - ingen nævnt, ingen
glemt.
Hans J

Vikingens sejlerskole. 2017
Folkebåden Mester Benzon blev klargjort til den 24. sæson. Polering, bundsmøring , nye
sæder til kistebænke i cockpit og så en ny flot rorpind. Folmer Aabye Dam gjorde det
fine træarbejde. Påhængsmotoren var til reparation. Desværre nåede vi heller ikke
stævnreparationen i år.
Lars Frederiksen, Michael Højlund Larsen og Boye Vigsø fik klargjort 806 eren: ”Freja”,
som Boye donerede til Vikingen.
Klubben havde købt en brugt 606 er, som blev klargjort af en håndfuld juniorsejlere,
under kyndig vejledning af Lars Solberg Wollesen og Morten Henriksen fra
ungdomsafdelingen.
Bådene blev søsat og så var der standerhejsning.
På ”Vild med Vand” dagen var Folkebåden 0g 606 eren rigtig meget ude at sejle i og
foran havnen med juniorsejlere og ” nysgerrige ”.
Instruktørerne Jørgen Rasmussen, Peder Vest og Jimmy Madsen var klar, og ” eleverne
kom også.
11 ”nye ” sejlere blev det til og 2 nye både i havnen. En Nimbus 30 og en Magnifik
Midget.
Øvelsessejladserne bød på store udfordringer, meget regn og blæst. Det blev aldrig

”rigtig ” sommer, hvilket gjorde et par hold ikke blev helt færdige. Det klarer vi så i 2018.
Med sejlerhilsen
Jimmy Madsen

Formandens tak til Jimmy, Jørgen og Peder for det utrættelige arbejde
VikingenUngdom 2017
Vinteren og det tidlige forår stod i vedligeholdets tegn med masser af timer i KJ
bådhallen sammen med den nyerhvervede 606 kølbåd. Der var meget der skulle fixes
og males. Til påskeferien var båden klar tilsætning. Dette blev fint klaret sammen med
de andre både i hallen.
Forårets sejladser var en blanding af kølbåd og jollesejlads, men dog ikke helt så meget
kølbåd som vi havde håbet på må vi konstatere.
Årets Fejøsejlercamp havde god deltagelse vikingen ungdom stillede med 8 personer og
vores følgebåde og fevaer og opti-joller. Det blev til en super god weekend med masser
af sejlads og dejligt sommer vejr. Forplejningen og hyggen var helt i top og det var en
fornøjelse igen at være med.
Efterårets sæsonen bød også på gode aftner og meget sejlads. 4 sejlere med 2
fevajoller deltog i Harboe cup og August og Emil vandt kredsmesterpokalen til klubben
efter en flot indsats. Sejlerene klarede selv rigtigt meget til og afrigning og pakning af
joller selv. Flot teamwork, der beviste at de ældste sejlere er meget selvkørende.
Traditionen tro afholdt vi pustebåde juleafslutning i klubhuset inden juleferien og det var
igen rigtigt sjovt med fantasifulde konstruktioner, der viste at det simple ofte er det
stærkeste og hurtigste !
Morten og Lars siger tak for en kanon god sæson og tak til sejlerne for det gode samvær
vi har på havnen og vandet. Det er det der gør det sjovt at sejle. Vi ses i 2018

3. Fremlæggelse af regnskab for det forgangne år
Regnskabet var tilgængeligt i klubhuset fra 6. februar 2018
Martin fremlagde regnskabet. Resultatet for 2017 viser et lille overskud, selvom der er
gennemført mange vedligeholdelsesopgaver, såsom nye vinduer m.m., og der var ingen
bemærkninger fra de fremmødte medlemmer.

Regnskabet er enstemmigt godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
Der foreslås uændret kontingent.
Uændret kontingent vedtages.Kontingentsatserne for 2018 er således:
Aktivt medlemskab: 800 kr.
Familie medlemskab: 1.150 kr.
Junior medlemskab: 500 kr.
Passivt medlemskab: 200 kr.

6. Valg af formand i ulige år og kasserer i lige år.
På valg er kasserer Martin Sønderskov, som er villig til genvalg.
Martin genvælges.

7. Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år og 2-3 i lige år
Klaus Møller og Ulla Klimt. Begge er villige til genvalg.
Nikolaj Andersen har ønsket at trække sig ud af bestyrelsesarbejdet.
Formanden orienterer om, at Louis Grausø er villig til at indtræde i bestyrelsen.
Klaus Møller og Ulla Klimt blev genvalgt for 2 år, og Louis Grausø blev valgt for 1 år.
Louis er valgt til bestyrelsen for et år.
8. Valg af 2 kritiske revisorer
På valg er Kim Pedersen og Lene Kristiansen. Valget er for 1 år.
Begge er genvalgt.

9. Valg af 1 kritisk revisorsuppleant

På valg er Lisa Hendriksen. Valget er for 1 år.
Lisa er genvalgt

10. Eventuelt
Bestyrelsen udbeder sig emner til tovholdere til det kommende års arrangementer:
Standerhejsning lørdag den 29. april (Bededag). Ulla
Afvikling af Pinsesejlads til Fejø Lørdag den 19. maj. Det bliver ikke et officielt
arrangement: Ingen arrangør
Tennisturnering på Vejrø Lørdag den 26. maj. Leif
Nysted tur lørdag den 2. juni. Ulla
Standernedtagning. CE
Dem, der er interesserede i at hjælpe til ved arrangementerne, kan henvende sig til Ulla.

Jimmy Madsen orienterer om, at den første tyske turist var her i går!
Ambitioner omkring juniorafdelingen: Det ville være dejligt, hvis der lå joller på vandet
hver dag, og ikke kun hver mandag.
Formanden opfordrer til, at man melder sig, hvis man har lyst til at hjælpe de unge
sejlere på vandet noget oftere. Evt. en gang hver 14. dag - eller bare engang imellem.
Niels erindrer om, at vi har 150 års jubilæum i 2019,og spørger til hvilke planer
bestyrelsen har.
Formanden fortæller, at der pt. ikke er nogle konkrete planer, men at Vegvisir vil være
det store trækplaster.
Niels Thal efterspørger noget (fest) som er mere specifikt for medlemmerne.

CE lover fest og farver, og indbyder til gode idéer.
Niels Thal er bekymret for at festen “drukner” i Vegvisir, hvilket CE lover ikke sker.

Peder Lollike foreslår, at man kan lave aftaler med folkeskolerne (og lærerne) om at lave
aktiviteter omkring havnen/vandet.
Hans J fortæller, at René Christensen er kontaktet angående dette, men at det ikke er
så simpelt endda, da der skal ligge et længere program for den slags, hvis det skal
gennemføres.
Hans J har idéer angående 606’eren.

Kim Pedersen gør opmærksom på, at der skal være voksenopsyn og ekstra
sikkerhedsgrej, hvis de unge skal sejle.

Knud-Aage Frimann tænker på, hvilke både man sejlede i for 150 år siden.
Flemming Hansen fortæller om Caroline som, af mester Benzon, blev bygget som
lystfartøj. Caroline deltog den 2. juli 1866 i en kapsejlads ved Nyborg. Caroline blev nr.
1. af dæksfartøjerne. Efter en omtumlet tilværelse og et par forlis endte den sine dage,
ophugget, 1917 i Karrebæksminde.
Den havde da sejlet som stenfisker de sidste 8 år.
Læs mere i bogen skibsbygmesteren E. C. Benzon og hans skibe. Udg. af
Kulturmindeforeningen 2005.
Desværre er hjemmesiden Caroline.dk under rekonstruktion.
Susanne: Der er ikke mange klubber (alle slags), som når en alder af 150 år, og foreslår
at Kronprinsen kontaktes for deltagelse. Det tager bestyrelsen sig af.
Niels Thal beretter om “Sus”, som er bygget samme år som Sejlforeningen Vikingen
etableret. “Sus” lå tidligere i Lergraven. Christian Schønbeck kom sejlende i “Sus” 125
års jubilæet, og forærede klubben en klokke. “Sus” ligger nu i Svendborg, og det kunne
være sjovt, hvis samme skib kan komme igen til 150 års jubilæet.

Henrik Piil foreslår, at kommunen kontaktes for en opprioritering af havnemiljøet i

forbindelse med et kongeligt besøg og jubilæet i 2019 (og ønske om øget aktivitet
omkring ungdomsafdelingen).

Christian spørger til et evt. strandstykke ved Strandboulevarden.
CE svarer, at vandet pt. ikke er rent nok til at være badevand.

Gert Wiik foreslår, at statuen af Mester Benzon statuen flyttes ud i nærheden af
Vikingen.

Frimann melder sig under fanerne til et jubilæumsudvalg.
CE beretter, at Louis også gerne vil deltage i forhold til at søge diverse fonde.
Lilian Oldrup foreslår, at det kulinariske niveau til standerhejsningsfesten sættes ned,
således at man ikke udelukker nogle medlemmer fra deltagelse pga. egenbetalingen på
de mange, dyre retter.

Susanne Lose fortæller om succesen om mandagen på mortionsholdet.
Der er et par mandage tilbage endnu. Alle er velkomne kl. 17.30 på SOSUskolen.

CE slår et slag for dem, som spiller tennis.
CE orienterer om at der i jollehuset står 2 ribs og nogle joller. Der er lavet en
branddækningsforsikring på joller, ribs og udstyr, men der er ikke længere
kaskoforsikring på jollerne.

Sigurd Jacobsen spørger ind til Havnens dag 9. juni.
Hans J svarer, at Vikingen ikke er primus motor i år pga. Vegvisir, men at klubben gerne
deltager med nogle events.

