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Sejlforeningen Vikingen 

 

Referat Bestyrelsesmøde          

 den 30. januar 2020     

 
                                                  Mødt Afbud 

Carl Erik Juel Hansen - formand                                                             x  

Hans Jørgen Kristiansen - næstformand                       x  

Martin Sønderskov - kasserer              x  
Ulla Klimt - sekretær                 x  

Louis Grausø - bestyrelsesmedlem    x  

Klaus Møller - bestyrelsesmedlem x  

Henrik Piil - bestyrelsesmedlem x  

 
 
1.  Godkendelse af referat af 17/12 2019 

Ingen bemærkninger til referatet. 

 

2. Nyt siden sidste bestyrelsesmøde 

• Carl Erik orienterede om de seneste udmeldinger og initiativer i relation til bibeholdelse af fri 

passage gennem Frederik den 9. s bro. Der er fint samarbejde klubberne i mellem og med 

Guldborgsund kommune. 

• Der arbejdes fortsat med visning af tilmeldte deltagere til de enkelte arrangementer på 

hjemmesiden. 

• I AMBA regi er det besluttet, at gæstelejen i 2020 stiger med 10 kr. per nat. Carl Erik og Louis sørger 

for ændringer på hjemmesiden og af skiltene. 

 

 

3. Generalforsamlingen den 18.02.20 

Generalforsamlingen er varslet rettidigt i klubbladet for november 2019 og på hjemmesiden. 

 

Bestyrelsen foreslår, at Flemming Hansen vælges til dirigent, og at Ulla Klimt er referent. Carl Erik 

fremlægger bestyrelsens beretning, hvorefter der vil være beretning fra kapsejladsudvalget og VST. 

Regnskabet for 2019 bliver tilgængeligt i klubhuset senest den 4. februar 2020. Der er ikke indkommet 

forslag, så punktet "Behandling af indkomne forslag" udgår.  

 

Bestyrelsen vil foreslå uændret kontingent i 2020. 
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Under eventuelt vil bestyrelsen lægge op til, at frivillige melder sig til at være tovholdere for 

aktiviteterne i 2020, herunder standerhejsning, Nystedtur, Musik på broen, standerstrygning og ikke 

mindst havnefogedopgaver. 

 

 

4. Regnskab for 2019 

Martin uddelte og gennemgik regnskabet for 2019 og orienterede om, at de ikke forbrugte midler i 

jubilæumsfonden nu er overført til Sejlforeningen Vikingens fond til særlige formål. 

 

Klubbens 606'er trænger til en opgradering. Diverse reparationer foregår i forbindelse med 

forårsklargøringen, og der indkøbes et nyt stel sejl. 

 

I relation til gennemgangen af regnskabet bad Hans Jørgen om at få ført til referat, at han ikke opfordrer 

til generering af overskud, men at midlerne skal anvendes til aktiviteter relateret til Sejlforeningen 

Vikingens medlemmer. 

 

4. Eventuelt 

Skibe > 20 meter er velkomne i havnen, men de må kun fortøje på særligt anviste pladser. Gæsteleje er 

2.500 kr. per nat. Carl Erik tilføjer dette på hjemmesiden. 

 

Der er mulighed for at få tilskud til "Musik på broen" fra Kulturelt Samråd. Louis vil sende en ansøgning. 

 

Der ansøges om spiritusbevilling til Sejlforeningen Vikingen svarende til juli, august og september måned, 

således at vi kan stå for salg af øl m.m. i forbindelse med Vegvisir. Martin tager sig af dette. 

 

Aftaler om tovholder for Musik på broen, havnefogedopgaver i sommer aftales ved næste 

bestyrelsesmøde. 

 
 
09.02.20/UKL 


