Sejlforeningen Vikingen
Dagsorden
Tid & sted:

Bestyrelsesmøde
D. 9. maj 2016

kl. 19.00 i Vikingens klubhus

Indkaldelse er sendt til:
Carl Erik Juel Hansen
Martin Sønderskov
Nikolaj Andersen
Lilian Oldrup
Hans Jørgen Kristiansen
Klaus Møller
Ulla Klimt.
Lars Solberg Wollesen.

1.

Mødt
Formand.
Kasserer.
Næstformand.
Sekretær.
Bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem.
Ungdomsafdelingen. (Udenfor bestyrelsen).

Afbu
d

x
x
x
x
x
x
x
x

Godkendelse af referat.

Godkendt
2.

Overblik over forbrug af midler, i forbindelse med renovering og fornyelse af klubhuset.

Generel status over økonomien, herunder status på klubhusfonden.
Det er som forventeligt i forhold til udgifter til renovering og de forventede kommende indtægter mv.
3.

Fastlæggelse af plan for havnefogedopgaven over sommeren.

Der mangler “havnefogeder” til nogle uger endnu. CE vil forespørge de medlemmer, som endnu ikke har
meldt sig på en uge.
4.

Orientering om Harborguest, hvor langt er vi, og hvordan virker det.

Situationen er stadig uafklaret, og vi kører videre med kuverterne indtil videre.
5.

Stadig brug af kuverter ?

Ja, indtil videre.
6.

Cykler til gæstesejlere ?

Der bliver købt 2 cykler på celf til ca. 350,00 kr., så vi kommer op på 3 cykler i alt.

7.

Pinsestævnet. Underholdning mad mv.

Gaver er indkøbt (det har været nødvendigt) og “tigget”. Det er som sædvanligt Tordenskjolds soldater, der
opsøger gaverne, og det er lidt trættende i længden. Så derfor vil det være sidste år med lotteri, med mindre
der melder sig nogle nye frivillige.
Dirk og Birgitte Zimling kommer og spiller, og skal have lidt for det.
Der bliver medbragt et par gasovne, så vi kan holde varmen i teltet, da vejrudsigten ikke lover fortsættelse af
det fine vejr.
8.

Status frokostbøjerne

Vikingen har fået to traktordæk af Stine, der har dækcentret i Markedsgade.
De er kørt ud på CELF’s struktørafdeling, hvor de vil støbe beton i dem ved lejlighed.
Denne gang kommer de til at veje omkring 500 kg pr. stk.
De bliver lagt ud sidst i maj måned. Der er en ved Hamborgskoven og en i Hervigen
9.

Spiritusbevilling til musik på broen.

CE taler med John om en aftale med Motorbådsklubben.
10. Status på Slotsbryggen
CE har bedt om status hos Christian Reffstrup. Kommunen er anmodet om et skilt til advarsel om lav dybde.
Der skal tages prøver vedr. tungmetaller. Hvis der som forventet er tungmetaller i, skal der det oppumpede
afvandes og køres væk.
11. Status VST
VST kører rigtig godt.
Ved formiddagsmøderne er vi hver gang mellem 12 og 16 deltagere, så det betragtes som en succes.
På listen står der 23 personer, så det er meget tilfredsstillende, at så mange møder op.
VST har ikke fået arbejdet så meget udendørs, som planlagt, hvilket skyldes vejret.
Så snart vejret arter sig, så tager VST fat på de mange projekter, der er på listen.
På trods af vejret, har VST fået:

●

Sat


●

Fået


tilsluttet lyset på den nordlige terrasse til brolyset

●

Fået


udskiftet en defekt varmeovn på herretoilettet

●

Fået sat diverse skilte op på facaderne. Jeg er helt vild med Vikingeskibet, som Mogens maler har

en skotlampe op ved den sydlige flydebro

istandsat, og som Carl Erik har fundet en perfekt placering til på facaden mod syd

●

Fået demonteret diverse termostater og frakoblet varmeovne, så ikke de ved en fejl bliver tændt. Vi
har jo vores fantastiske varmepumper

12. Klubblad fremover som PDF, på mail?
Fremover kommer det også på papir, da mange medlemmer ikke oplyser ændringer i mailadresser.
13. Evt.
Det er besluttet, at der skal indkøbes en ny varmtvandsbeholder, da den nuværende er slidt op. (Klaus
arbejder på sagen)
Polering af gulvet i klubhuset  CE og HJ ser på det.
Jesper undersøger, om vi kan få redningsstiger af Trygfonden.
CE og Jesper ser på de stiger, som vi allerede har liggende.
14. Næste møde d. 8. juni kl 19.00i Klubhuset

