Sejlforeningen Vikingen
Referat fra:
Tid & sted:

Ordinær Generalforsamling
D. 23. februar 2016

kl. 19.00 i Vikingens Klubhus

Referent: Lilian Oldrup

DAGSORDEN:
Velkommen v. Formanden.
Der blev afholdt 2 minutters stilhed for Murer Aage og Peder Krogh, som foreningen har
måtte tage afsked med i det forgangne år.
1. Valg af dirigent.
Flemming Hansen. Indkaldelse til generalforsamningen er varslet korrekt, og
generalforsamilingen erklæres lovlig.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, herunder beretning fra udvalg.
Beretninger fra formand, Kapsejladsudvalg og Vikingen Ungdom vedlagt referat
Ingen spørgsmål til beretningerne.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år.
Kasserer, Martin Sønderskov. Regnskabet er underskrevet af hele bestyrelsen.
Færre medlemskaber end sidste år, og færre både. Gæstesejlerindtægten er steget.
Ekstraordinær post: Tilbagebetaling af forsikringspenge pga. dobbeltforsikring hos
Codan. Diverse reparationer på broen (transportvogne og videoovervågningen).
Klubhusudgifter: Der er brugt 24.000 til stolper under klubhuset, udendørs lamper, den
ene varmepumpe, VST materialer og internet/anlæg. Portokontoen er større pga. indkøb af
kuverter til indbetaling af havnepenge.
Regnskabet er godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag.
Forslag fra Cato om oprettelse af fond i forbindelse med Vikingens jubilæum i 2019.
Evt. indbetaling af 200 pr. medlemskab pr. år/tidligere klubhusfond. Forskellige idéer til
arrangementet, som bestyrelsen vil arbejde videre med. Forslag om nedsættelse af et
jubilæumsudvalg.
31 stemmer for oprettelse af en jubilæumsfond 1 stemme hverken for eller imod.
Forslag om 200 kr. = 0 imod, 1 hverken for eller imod, 30 for.
200 kr. vedtages. Ved udsendelse af opkrævning for 2016, vil disse 200 kr. være indregnet
5. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
Vedtaget.

6. Valg af formand i ulige år og kasserer i lige år.
På valg er kasserer Martin Sønderskov. Valget er for2 år
Martin er genvalgt.
7. Valg af 23 bestyrelsesmedlemmer i ulige år og 23 i lige år.
På valg er: Klaus Møller, Michael Hammer Hansen og Ulla Klimt.
I alt kan der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. Valgene er for 2 år.
Bestyrelsen indstiller, at den 3. medlemsplads nedlægges.
Klaus og Ulla er genvalgt.
8. Valg af 2 kritiske revisorer.
På valg er: Kim Petersen og Lene Kristiansen. Valget er for 1 år.
Kim og Lene er genvalgt.
9. Valg af 1 kritisk revisorsuppleant.
På valg er: Remi Skovgaard. Valget er for 1 år..
Lisa Hendriksen er valgt
10. Eventuelt.
Kim spørger: Elforbrug i Slotsbryggen: CE svarer: I vinter er det konstateret, at vi siden
2004 har betalt for strøm til broen. ca 4.000 om året. Kommunen er kontaktet, og klubben
har bedt om tilbagebetaling af pengene.
Giver både som ligger til salg lejeindtægter til amab’et? CE/MS: Wulff betaler for 1 plads.
(salg) Der er indtægtsført lejeindtægter for 2015. Der følges op på lejeindtægter.
Kim spørger om omkostninger til vedligehold i Slotsbryggen, som både fra Vikingen ikke
kan benytte pga. vanddybten. CE: Har sammen men HJ holdt møde med René
Christensen, (formand for havnen) og har forelagt problemet, som der arbejdes videre
med. Der er gjort opmærksom på, at det vil være en tilbagevendende opgave for
kommunen. CE og HJ har haft drøftelser med René Christensen via mails. René
Christensen vender tilbage med svar på vores fremsendte mails.
Martin: Mail fra Codan i dag. For dem, som stadig har ansvarsforsikring, kommer det til at
koste 223 kr. pr. båd.
Anders: Har nogle kendskab til sagen om udpumpning fra Slotsbryggen? CE: Kommunen
mener, at det var en lovlig udpumpning. Naturfredningsforeningen mener, at det var
ulovligt.
Søren: Kan dieseltanken flyttes til pladsen ved mastekranen? CE: Har i går talt med OK.
Kommunen havde lovet OK, at der blev dybt nok til at dieselanlægget kan benyttes. Derfor
er OKogså utilfredse med havnedybden, som Guldborgsund Kommune havde lovet ville
blive kontinuerligt 1,9 m. Dette er IKKE tilfældet.
Ole: Må man transportere 100 liter dieselolie. Klaus Møller siger ja, så længe den trækkes
ved håndkraft. VST arbejder på en løsning.
Anders: Det vil i løbet af få år blive et problem bare at komme til yderhavnen ved
Kanalhavnen. CE: Der arbejdes på højtryk for en fornuftig aftale med Kommunen omkring
Slotsbrygges vedligeholdelse.
VST/Bestyrelsen arbejder videre med sagen.

Der er forslag om at bestyrelsen sender en blomsterhilsen til Remi, som ligger syg i
øjeblikket. Det vil snarest blive gjort.
Niels Thal takker bestyrelsen for at dynamik og engagement..

Formandens beretning 2015.
Efter konstitueringen, lavede bestyrelsen en plan over hvilke konkrete tiltag, der skulle bruges tid på,
samt en oplistning af de ting, som, vi ønskede der skulle gøres noget ved i den kommende sæson.
Samtidig blev VST. født, på ide af Hans Jørgen Kristiansen. Det har vist sig at være en ualmindelig god
ide, mere om det senere.
Vi startede med at måle samtlige pladser op, og forsyne dem med skilte, som viser bredden.
Samtidig gik VST i aktion, og broen blev renset, og sprøjtet med algefjerner.
Standeren blev sat den 25. April, hvor fremmødet på broen var rigtig flot, og den traditionsrige fest om
aftenen, blev gennemført, med uvurderlig hjælp af vore piger.
VST fortsatte arbejdet hen over hele sæsonen, og ud over at vi har mødtes og hygget os over en kop
kaffe, eller en øl, er der blevet lavet en masse arbejde. Hvem der har lavet hvad, er i den forbindelse
ligegyldigt, men vi nåede alle de punkter, som vi listede op på det konstituerende bestyrelsesmøde.
Vi har også haft folk ude fra byen, til at hjælpe os, med det vi ikke selv kunne magte.
Jeg har valgt at nævne nogle af de ting vi har lavet:
Men inden jeg gør det ,vores kæphest:
I år har vi igen rekord i gæstesejlere. Vi har haft den bedste sæson nogensinde. Godt nok med en tak til
vor Herre, med tak for godt med blæsevejr, men uomtvisteligt, har vore gæster været super glade for
at komme i vores havn. Vi har modtaget utallige roser fra vore gæster, havnefoged jobbet, har været
skønt og givende.
Vi forventer i øvrigt at kunne tage et nyt internet baseret indbetalings system i brug,
fra den 1.4.2016, således at vore gæstesejlere får alle de oplysninger de skal bruge, herunder koder til
klubhus og toiletter mv. Efter de har indbetalt beløbet. Indførelsen af dette system kræver noget
skiltning, men den arbejdes der på pt.
I 2016, sætter vi endnu mere fokus på dette, og gennemfører yderligere aktiviteter til glæde for vore
gæster, med bla. Musik på broen, og direkte telefonforbindelse til havnefogeden, hvis en af os ikke lige
er til stede på broen.
Internet på broen, lys i udhænget hele vejen rundt om huset, video overvågning af
vores bro, Nord terrassen reetableret, understøtning af klubhuset, ( tak til Nymetal)
udskiftning af bærende dele under nord terassen/broen, bølgeskottet sat fast igen,
skilt på facaden, nye bagage vogne, plus en masse andet arbejde.
Omkring selve huset, bliver hele facaden forsynet med ny isolering, samt montering

af helt ny beklædning, som gør at huset fremtræder, næsten som nyt, og ikke mindst næsten
vedligeholdelsesfrit.Henrik har lovet at arbejdet startes op indenfor 14 dage, og er klar til
standerhejsningen.
Varmepumper er monteret, som det kan ses i dag, hvilket gør at vi kan bruge huset hele året,
med et elforbrug, som er betydeligt lavere end det var før i tiden.
Til dame og herre toiletter har vi købt 2 stk meget kraftige håndtørrere, og samtidig sætter vi
sæbedispensere op, både på toiletterne og i køkkenet.Bliver monteret i næste uge.
Så slipper vi for pair rester på gulvet, og tøming af overfyldte papirskurve.
Omkring det aktivitetsmæssige, tilføjede vi to nye aktiviteter sidste år.
I 2. weekend i september, lavede vi sammen med Guldborg, matchrace i 606. Stort set alt der kunne
flyde, fandt i denne weekend vej til Guldborg, hvor vi havde en uforglemmelig weekend.
Bjørn Nielsen og hans besætning sørgede for at 1. Pladsen gik til os, og jeg kan allerede nu afsløre, at vi
forventer min. 3 både yderligere til start næste år, da Snekken har meldt sin ankomst. Der er noget at
glæde sig til.
Jeg fik så den, synes jeg selv, glimrende ide, at lave et krebsegilde, hvor vi skulle nyde alt godt fra
havet. Igen super fin tilslutning, vi gennemfører igen i år, men har flyttet datoen til fredag den 24.
Juni.
Jeg sender mine varmeste tanker til alle som fik dette arrangement til at blive en succes, ikke mindst
Hanne. Lis Larsen,Bente , Kirsten og Bente Løftgaard, som førte min glimrende ide ud i livet, ved at
arbejde en hel dag, med at forberede, krebs, jomfruhummer kæmperejer, osv.
Jeg indrømmer blankt, at uden deres hjælp, havde jeg haft et problem af en betragtelig størrelse. Har
jeg glemt nogen undskylder jeg hermed for det.
Vi fik lavet en aftale med Guldborg Land, så vi nu kan ligge til halv pris i Guldborg.
Hertil kommer så vore tirsdage, som jeg ved alle sætter stor pris på, det er jo disse dage, som er med
til at fasttømre vore gode klub liv. Pinse på Fejø blev det også, godt nok uden kapsejlads, men med
ca.60 personer til helstegt pattegris i teltet, og det legendariske lotteri,
som igen i år blev gennemført, med tak til Ole og Dorte, Hans og Lene, og Susanne, for utrættelig
engagement i dagens kaffebord, lotteri mv. Ikke mindst til Finn, som troligt
kører både frem og tilbage til Fejø med den store trailor.
Der bliver Pinse stævne igen i år på Fejø, så må vi se om vi kan få stablet en kapsejlads på benene. Vi
har nogle kontakter til Snekken, som måske kan føre til, at vi kan lave en sejlads.
Nysted turen, gav igen god opbakning, og efter Ringridning på cykel, Kimsleg (huske konkurrence) og
dart, blev der igen uddelt Nysted gaver, til de deltagende både.
Sjat turen gik i år til Gedser, hvor vi som deltog, fik en meget interessant rundvisning på rednings
stationen. Også tak til arrangørerne for denne spændende weekend.
Bestyrelsen har i nogle år, uddelt vin, til de medlemmer som har været involveret i div.
arrangementer. Jeg vil gøre det på min måde, og det bliver uden vin. Jeg tror og håber at alle som har
deltaget aktivt i et gøremål for foreningen, har gjort det med glæde, og jeg håber på at i har lyst til at

gøre det igen, selv om I ikke får noget vin. Til gengæld får I et kæmpe smil fra alle øvrige medlemmer,
som tak fordi I har været med til at lave en super sejlsæson for alle foreningens medlemmer.
Jeg har aftalt med havnen, at der opsættes affendringsmulighed på en længde af 10 meter ved
mastekranen. Er lovet færdig til bådene kommer i vandet.
I øjeblikket arbejder vi på at få lavet en diesetankvogn, som kan rumme 100l. På den måde, kan vi sejle
ind i Slotsbryggen, hente vognen i juniorhuset, og tanke det vi har brug for, uden at skulle sejle ind i
kanalen.
I år har vi indgået aftale med Motorbådsklubben om at de renser broerne for os. De bliver fejet, og
sprøjtet med aljemiddel.Det er Henning Kofoed, som laver arbejdet, og det er klar til bådene kommer i
vandet.
Fra min side, skal der lyde en stor tak og taknemmeliglighed, fordi I alle har gjort det til en leg, og ikke
mindst en stor fornøjelse, at være formand for sejlforeningen Vikingen.
Afslutningsvis en lige så stor tak til medlemmer af bestyrelsen, som utrætteligt har bakket op og
trukket med, i det forløbne år. Sammen kan vi se tilbage på et godt år, vi kan være tilfredse med.
A.M.B.A.
Vores andelsselskab har i år skiftet bølge skot på den nordlige bro. Og lavet vedligeholdelsesopgaver
ved vores bro. Vi har gang i en del sager, som alle sigter mod at gøre vores havn rentabel, og et godt
sted at være.
Ansøgning om klap tilladelse er indsendt, og hvis vi får den, hvilket vi forventer, vil vi forsøge
At lave den uddybning vi har råd til, hvilket ikke er den der burde være lavet!
Hele opgaven med prøvetagning mv. er gennemført med hjælp fra F.L.I.D.
Vi må forvente at uddybningen først udføres til næste år.
Pr. 1. April indfører vi et internetbaseret betalingssystem, for vore gæster.
Harborguest, gør at vi kan målrette vore meddelelser i netop den periode, som gæsten ankommer i. Vi
er den første havn i Danmark som starter dette system op.
Først et luftfoto af havnen, klik på din plads, og du har plads nummeret.Når du har betalt, ( alle kendte
betalingsformer) får du koder osv, men ikke før.
Affaldscontaineren er efter opfordring fra Guldborgsund, flyttet til det sydlige hjørne af GP.
Så vi må lige gå 20 skridt længer med affald.
I år forsøger vi at få udbedret skaderne på flydebroen. I skrivende stund, har vi ikke besluttet om vi
skal udskifte det hele, eller reparere på det gamle.
Som jeg skrev til jer alle tidligere i år, må vi forvente, at pæle lejen i fremtiden vil stige.
Vi må se i øjnene at vedligeholdsudgifterne vil være en stadig tilbagevendende begivenhed.
Omfanget af vores vedligeholdelse, gælder hele havneområdet, altså også slotsbryggen, helt op
til tankanlægget. Dette vil på lidt længere sigt være en markant vedligeholdelses opgave, som koster
mange penge.

Vi er i dialog med kommunen omkring havndeybden i indre del af slotsbryggen, som pt betyder at vi
har vedligeholdelsespligten for en del af havnen, som vi ikke har adgang til.
I år betaler vi sidste afdrag på vores lån til kommunen, det vil naturligvis give lidt luft, men
ikke nok til, at vi fremtiden kan vedligeholde havnen, som vi er forpligtiget til i vores kontrakt med
Guldborgsund kommune.
Ce.

Beretning fra kapsejladsudvalget 2015
Kapsejladssæsonen 2015 blev indledt tirsdag 5. maj. Der blev dog ingen sejlads. DMI havde
varslet et uvejr fra vest, der skulle passere under sejladsen .Vi holdt os klogeligt på land og var fra
Vikingebroen vidne til et imponerende optræk, der kort efter bevirkede, at himmel og hav stod i ét.
Da sad vi dog alle hyggeligt i klubhuset og led ingen form for nød.
De efterfølgende forårstirsdage var det igen sejlvejr, nogle af dem med herreluft.
Efterårsserien med seks sejladser blev også afviklet under gode vindforhold omend det regnede et
par gange.
Deltagerantallet til aftensejladserne var på 912 både, og det er ikke imponerende i forhold til
tidligere. Vi bliver dog ufortrødent ved, og skal også nok få et rimeligt antal både til start i år.
Selvom vi kunne ønske os flere både, er tirsdagene dog velbesøgte. Kan man ikke sejle, kan man
da hygge sig og stadigvæk få sig et godt måltid mad til fornuftige penge. Det er rigtig dejligt at se
så mange, der tager aftenen som en hyggeaften og som kommenterer de sejlende. Ingenting
bliver overset fra broen og klubhuset.
Tak til alle, der hjælper til omkring sejladserne. Ulla på computeren. Dorte ved skytset med
Flemming som backup´per. Birgitte er også med. Desuden var det hyggelige med MurerÅge som
startliniedommer. Her havde han gode øjeblikke, der mindede ham om gamle dage. MurerÅge
må vi undvære fremover.
Pinsestævnet blev ikke kapsejladsmæssigt afholdt i 2015. Det var første gang siden før 2.
verdenskrig. 78 reelle kapsejladsbåde er for lidt. At der så altid kommer et par hyggebåde til, hvis
vejret tegner til sommer og 5 meter luft ændrer ikke sagen. Alting har sin tid.
Sundsejladsen er stadigvæk på standbye. Desværre må man sige, men sådan er det.
Vi kan sagtens sidde og vride hænder over udviklingen, men lad os glæde os over det, jeg opfatter
som Vikingens arrangementsmæssige faste krumtap. Aftensejladserne fungerer stadigvæk, og lad
det forblive sådan.
Vi skal lige nævne, at Vikingesejlere godt stadig kan gøre sig gældende på de store baner. Ved
DM i BB10 fik Justitia bronce med Ulrik ved roret. I Scankap 99 var Kristian med i broncebåden
Provence.
En rigtig Vikingebåd, nemlig Lars Wollesen og familie i J80 Boularung deltog både i det åbne DM
på Øresund og i VM på Kielerbugten. I begge stævner blev der opnået gode resultater. Det var i

den forbindelse også dejligt at overvære familiens forudgående intensive træning i farvandet nord
for Guldborg. En duft af gamle dage.
Niels Thal Jensen
Kapsejladsformand

Vikingenungdom 2015 sæsonen beretning
2015 sæson er gået og kikker vi tilbage på aktiviteterne, så startede vi året med svømmehalsturen og
kæntringsøvelser med optimist. En Hygge aften med hjemmelavede pizza’er i GP rummet og projektor med
volvo ocean race clips blev det også til i det tidlige forår. De pizzaer var super gode
Fevaerne blev repareret over et par aftner og gjort sejlklare selvom vi frøs lidt i jollehuset ind imellem.
Da sæsonen kom i gang i maj havde vi gode træninger om mandagen, og foråret bød på meget blæst.
Bandholm sejlklub arrangerede i juni fejøsejlads fra Dybvig havn og flere vikinger deltog og træffet var en
god oplevelse. Traditionen er genoplivet og vi glæder os til næste gang. God opbakning til dette
arrangement. Hvor vikingen også stillede med en træner Jens Kristian.
Efteråret bød også på blæsevejr så kæntringsøvelser blev vores speciale. En mandag tog det dog en
uventet drejning da påhængsmotoren svigtede (pga utæt pakning i benzin dunken viste det sig senere =
vand i benzinen ) og ledsagerbåden måtte søge land. Jollerne kæntrede i den kraftige byge vind og sejlene
var en overgang overladt til egne evner og handlinger. Her viste vikingerne deres skills og samarbejde og
de redde og hjalp hinanden, så alle kom med sikkert i land. Jollerne led heller ikke overlast og ingen
materiel gik tabt. Stor ros til sejlerne for deres gode humør og store evner. Trænere og ledere fik en lektion
i hvor hurtigt billedet kan vende og vigtigheden af backup og beredskab. Så alle fik gode erfaringer med
hjem den dag.
I Efteråret var der to fælles samlinger i sydstævnekredsen – en i Nysted og en i Bandholm. Nysted var uden
vind og Bandholm sluttede med regulær kuling..Så vi prøvede det hele. Disse samlinger kommer også igen i
2016.
Vi sejler også lidt kapsejlads, og årets store event for os er Harboe cup i Skælskør, der blev sejlet i det
dejligste efterårsvejr man kan tænke sig. Solskin lunt og let/jævn vind. Vikingen plejer at deltage i flere
klasser, men i år var Vikingen kun repræsenteret af Mads i opti‐A. Mads havde fine sejladser og endte som
kredsmester i klassen og sluttede som nr 52 i feltet som var officielt DM.
Vi sluttede sejladsen af 6.oktober med pølser og grill på vores ”nye ” gasgrill som vi har fået sponseret. Alle
joller blev pakket ned for vinteren i jollehuset.
Diplomer til sejlerne blev delt ud til afriggerfesten og alle nød den dejlige burger buffet som de store
vikinger havde arrangeret Rigtig god dag med god opbakning fra Vikingen, forældre og sejlere.

Vinterprogrammet stod på maling af GP rummet, så de unge vikingerne svingede pensler og ruller over
flere aftner. Resultatet blev fantastisk godt. Alt smurt ind i hvid maling. Selv opslagstavlen fik en omgang
hvid. Klar til et nyt årti eller to . Nu i lyse omgivelser. Vi har fået sponseret en emhætte til køkkenet som
monteres i løbet af foråret.
Tak til alle for en god sæson.
Morten og Lars

