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Formand.

Mødt
X

Martin Sønderskov

Kasserer.

X

Nikolaj Andersen

Næstformand.

X

Lilian Oldrup

Sekretær.

X

Hans Jørgen Kristiansen

Bestyrelsesmedlem.

X

Klaus Møller

Bestyrelsesmedlem

Ulla Klimt.

Bestyrelsesmedlem.

Lars Solberg Wollesen.

1.

Afbud

x
X

Ungdomsafdelingen. (Udenfor bestyrelsen).

X

Godkendelse af referat af 10. august. 2016.
Godkendt.

2.

Nyt fra A.m-b.A., Formand John Kildsgaard trækker sig på næste generalforsamling.v/ce
Martin og CE har deltaget i bestyrelsesmøde, og John Kildsgaard trækker sig som varslet. CE er foreslået som ny
formand. Det ønsker CE umiddelbart ikke. John har fået et tilbud på en automat til betaling af havnepenge, men det
er meget dyrt, og der skal være service på hver dag.

3.

Hævning af takster til pladsleje, og havnepenge. Automat !
CE har været i Kbh. i dag, og præsenterede et muligt system; HARBA. Det ser godt og brugbart ud. Der arbejdes
videre, og HARBA tages op som dagsordenspunkt igen i starten af det nye år.

4.

Foreningens økonomi, herunder status på havneindtægter 2017.
God økonomi. Flot overskud, trods gennemgribende istandsættelse af klubhuset. Der har været større
gæstesejlerindtægter end forventet. 5 medlemmer har forladt foreningen, men 9 er kommet til.

5.

Hvor stor forventes underskuddet på nuværende tidspunkt at blive ? Nuværende ca. 4.000. Der kommer muligvis
30.- 40.000 mere på.

6.

Indestående " på bogen"
540.000

7.

Status på medlemmer netto

8.

Klubaften omkring privat plejecenter

v/ Martin
v/Lilian

Lilian sender oplæg til besøget på Friplejehjemmet GuldBoSund til Ole Hovmand, så det kan komme på
hjemmesiden.
9.

Klubbladets indhold
Der bør stå noget om ungdomsafdelingen. Måske også om motionsklubben. Hans Jørgen arbejder videre med en
løsning. Nikolaj taler med Lars om eventuelt at kunne gøre brug af det, som ligger på Vikingen Ungdoms
facebookside.

10. Projekt Vild med Vand

v/ Hans Jørgen

Ligger i den sidste weekend i maj. Lone Buchart vil gerne komme i klubben og orientere. HJ vil gerne være med,
men der skal være en mere med fra bestyrelsen. HJ forsøger at finde en - Klaus Møller bliver spurgt. Lilian og CE
hjælper til så meget som det ønskes/behøves. Nikolaj donerer gl. redningsflåde til sjov og leg.
11. Projekt sikker havn

v/Hans Jørgen

HJ, Lene og Susanne arbejder sammen og får læst op på, hvad der behøves, VST kan være behjælpelige med at
få sat stiger op mv. Der skæves til FLID. De andre klubber omkring os ønskes også med i projektet (roklub,
kajakklub, dykkerklub m.fl.) - det kan vel kun være i alles interesse. Økonomien ligger i amba’et.
12. Status VST

v/Hans Jørgen

Det går godt. Der kommer mellem 10 og 16 hver gang. Der er lidt småopgaver hver gang - og der hygges.
13. Generalforsamlingen, ophævelse af Bådfonden.

v/ce

Gennemgang af Bådfondens vedtægter, som følges, når Bådfonden skal ophæves. Ekstraordinær
generalforsamling indvarsles på den ordinære generalforsamling. Indkaldelse til den ekstraordinære
generalforsamling udleveres på den ordinære generalforsamling (CE).
14. Aktiviteter i det kommende år, altid en tovholder

v/ce

CE bringer aktivitetsplanen op på generalforsamlingen. Der skal findes tovholdere - ellers bliver arrangementet ikke
til noget. Havnefogedordnigen; det er vigtigt at der er nogle der melder sig, så havnen er bemandet i
sommermånederne. Havnepengeindtægterne i juli og august udgør ca 60 % af de samlede havnepengeindtægter,
hvilket betyder, at det er to vigtigt måneder at få besat med havnefogedtjansen. Kalender medbringes til
generalforsamling, hvor man kan skrive sig på.
15. Madprisen ved vinteraftnerne

v/Hans Jørgen og ce

Samme pris som om tirsdagen. Der indkøbes en dessert uden merudgift for medlemmerne.
16. Projekt isolering af afløb.

v/Hans Jørgen og ce

Er i gang. VST. Forventes færdig inden afriggergilde. Det betyder, at der kan holdes fester/arrangementer i løbet af
vinteren.
17. Evt.
Forslag om at male fenderlisterne i 3 forskellige farver, så gæstesejlerne kan se, hvilken klub de skal betale til.
Der mangler numre på flydebroen. Men der kommer nye skilte på broerne (tages med på næste møde i amba)
Jyske Bank beder om dokumentation på, at bestyrelsen er de rigtige. Martin undersøger andre bankmuligheder
med kassefunktion.
Trinbrætter til pælepladser. Bestyrelsen undersøger, hvem der skal/kan stå for vedligeholdelse.

