Referat fra generalforsamlingen i Sejlforeningen Vikingen den 18.02.20

Formanden for Sejlforeningen Vikingen Carl Erik Hansen ønskede velkommen til dette års
generalforsamling.

1. Valg af dirigent og referent
På vegne af bestyrelsen foreslog Carl Erik Hansen Flemming Hansen som dirigent og Ulla Klimt som referent
for generalforsamlingen. Begge blev valgt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er lovlig, idet den varslet gennem klubbladet, der udkom i
oktober 2019, via hjemmesiden og sms til alle medlemmer.
I generalforsamlingen deltog 54 medlemmer, heriblandt hele bestyrelsen - hvilket så siges at være en
rekord.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbende år
Bestyrelsens beretning
Carl Erik Hansen aflagde på vegne af bestyrelsen beretning for det forløbende år. I beretningen indgik
omtale af nogle af de mange aktiviteter i årets løb, blandt andet vinsmagningen, hvor 40 glade medlemmer
havde en fin aften, den traditionelle tennisturnering på Vejrø, Nystedturen og musik på broen, som gav god
musik til glæde for gæster og andet godtfolk, samt nytårstaflet. Carl Erik Hansen takkede alle, der deltog i
afviklingen af disse. I forbindelse med arrangementerne og til varetagelse af havnefogedopgaverne er der
brug for hjælpere – en opfordring til alle om at melde sig.
Vegvisir blev igen i år en stor succes. Thomas Andresen deltog også i Vegvisir Race - det blev desværre
glemt i omtalen i klubbladet. Carl Erik Hansen takkede alle, der deltog i afviklingen af denne event.
Foreningens 150 års jubilæum blev ”et brag af en fest” og en uforglemmelig aften. Ved denne lejlighed blev
Niels Thal Jensen og Cato Pedersen udnævnt til æresmedlemmer. Ved en fejl skete udnævnelsen ikke helt
efter vedtægterne – det bad bestyrelsen generalforsamlingen om aflad for. Carl Erik Hansen takkede
sponsorerne for deres opbakning af økonomisk karakter, som blandt andet gav muligheden for at udgive
Niels Thal's fantastiske jubilæumsbog. Også stor tak til KJV for vejrstationen der via en app giver mulighed
for at se vejrdata fra klubhuset.
Carl Erik Hansen fremhævede, at idéen om en spiseaften én gang om måneden ud over vore sædvanlige
klubaftener, bestemt blev en succes. Disse vil fortsætte hen over vinteren. Klubhuset er i gang hele året, på
denne måde får medlemmerne fuld glæde af de forbedringer, der er gennemført igennem de sidste år.
I samarbejde med Sophieskolen og Thomas Andreasen gennemføres en introduktion af 75 børn i ”vandet
som lege/sportsplads”. Denne uddannelse er fortsat hen over vinteren. Det er håbet, at der kommer en god
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håndfuld nye sejlere til sæsonstart i 2020. Carl Erik Hansen takkede de medlemmer, som bruger megen tid
på at gennemføre denne aktivitet.
Carl Erik Hansen orienterede om, at AMBA'et den 1. januar 2020 afgav de økonomiske forpligtelser for
Slotsbryggen til Guldborgsund kommune. AMBA'et står dog stadig for handlingen, dvs. står for udlejning af
faste pladser og gæstepladser.
Sammenslutning af klubber i Guldborgsund området, Sejlklubber i Guldborgsund (S.I.G.) arbejder intenst på
at fremme interesserne for vandsporten i Guldborgsund og med problematikkerne relateret til en mulig
lukning af Frederik den 9.'s bro.
Carl Erik Hansen orienterede om et kommende skift i AMBA'ets bestyrelse grundet hans ønske om at
fratræde som formand. Ved næste generalforsamling i Vikingen i 2020 skal der ligeledes vælges en ny
formand for Vikingen.
Carl Erik Hansen fortalte lidt om planerne for den nye hjemmeside. På denne baggrund besluttede
bestyrelsen at nedlægge klubbladet i det gammelkendte papirformat.
Til slut takkede Carl Erik Hansen den samlede bestyrelse for godt og konstruktivt samarbejde i 2019 og
udtrykte ønsket om et ligedan i 2020.

Beretning fra Vikingen ungdom
Carl Erik Hansen fremlagde en kort beretning på vegne af ungdomsafdelingen. 9-10 ungdomssejlere er nu
tilknyttet de nye tiltag i samarbejde med Sophieskolen. Der er opnået tilskud fra forskellige fonde til indkøb
af nye joller og udstyr til ungdomssejlerne. Men udstyr er ikke nok, hjælpere til ungdomsafdelingen
efterlyses.

Beretning fra Vikingens Service Team (VST)
Hans Jørgen Kristiansen berettede fra VST. Han udtrykte pavestolthed over den måde, som medlemmerne
af VST altid varetog opgaverne på - det være sig både på de dage, hvor VST mødtes efter “planen” eller i
relation til konkrete individuelle aftaler.
Hans Jørgen Kristiansen understregede, at møderne i VST var en af faktorerne, der havde været med til at
udbygge det fantastiske sociale samarbejde og samvær, der er i klubben. I starten var VST “kun” gamle
mænd, men over tid havde rigtig mange af pigerne også deltaget - godt gået piger - flere må gerne komme
til.
Hans Jørgen Kristiansen ville ikke opremse alle opgaverne, som VST har løst, men nævnte kun enkelte, som
har betydet meget for klubben og VST-medlemmerne - og så har de været og er meget synlige. Først og
fremmest var det bærende ved bordet og ikke ved roret. Hans Jørgen Kristiansen fremhævede
opsætningen af betalingsautomaten, indsatsen i forbindelse med Vegvisir Race 2019, det nye brodække på
sydbroen, hvor VST dog kun var hjælpere. Det var "ungdomsafdelingen", der stod for det - tak til Henrik P.,
Edin, Thomas Madsen og Sigurd for jeres indsats i den forbindelse.
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Afslutningsvis takkede Hans Jørgen Kristiansen alle VST’er og klubmedlemmer i øvrigt for indsatsen i 2019!
Alle er velkommen til VST-arrangementerne uanset køn og alder!
Beretning fra tirsdagskapsejlads
Niels Thal Jensen fortalte lidt fra de afholdte tirsdagskapsejladser. Kapsejladssæsonen startede tirsdag 7.
maj, hvor kun få både var mødt frem dels på grund af regndis, dels fordi en del bådejere ikke var helt klar
endnu. Under 3. sejlads blev det helt vindstille, så sejladsen blev skudt af. Vinden makkede heller ikke ret i
5. og 6. sejlads, så turen gik således kun til Herrevigen.
Niels Thal Jensen fremhævede reglen for tirsdagskapsejladserne: Hellere en sejlads, hvor alle kommer hjem
i stedet for en sejlads, hvor kun få eller ingen når mållinjen. Så er der heller ikke nogen, der dør af sult,
I efteråret oplevede sejlerne en voldsom torden lige efter at sidste båd var i hus. Så var der dobbelt
hyggeligt i klubhuset. Sæsonen sluttede øsregn med kun 5 både til start.
Vejrmæssigt var det altså ikke den bedste tirsdagssæson, men der forblev uforandret 10-13 både til start i
næsten hver sejlads, herunder var der efterhånden op til 5 L 23’ere. Vi starter igen 12. maj!

Beretning fra sejlerskolen
Jimmy Madsen kunne fortælle, at Sejlerskolens både, Folkebåden og 806'eren, blev forårsklargjort og søsat
midt i april. Flemming Hansen havde gennem vinteren givet 806'eren en ordentlig overhaling.
Jimmy Madsen fortalte, at først i maj startede undervisningen så med de 10 elever. Der var flere dage, hvor
begge både var på vandet sammen med Ungdomsafdelingens 606'er. Vejret havde været bedst i starten af
sæsonen, senere gav meget vind lidt udfordringer, så sejladserne måtte udsættes. To af holdene
gennemfører den sidste del af sejlerskolen i foråret 2020.
Generalforsamlingen godkendte enstemmigt bestyrelsens beretning for det forløbende år.

3. Forelæggelse af regnskabet for det forløbende år
Med udgangspunkt i det udleverede regnskab for 2019 gennemgik kasserer Martin Sønderskov regnskabet
for det forløbende år.
Martin Sønderskov orienterede om, at den ordinære drift gav et overskud på 28.440 kr., at indtægterne fra
pælelejen var steget med 10.000 kr. men at kontingentindtægterne var faldet med ca. 1.000 kr. I 2019 var
der et uændret antal seniormedlemmer, et fald i passive medlemmer på 5, et fald i juniormedlemmer på 2
og et nyt familiemedlemsskab. Der var således i alt 128 aktive og 22 passive medlemmer. Antallet af
sommerpladser er steget fra 54 til 56, medens antallet af vinterliggere var uændret 4. Størstedelen af
lejeindtægten sendes videre til AMBA'et. Indtægterne fra gæstesejlerne var faldet med ca. 11.000 kr.
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Martin Sønderskov fremhævede, at tilskuddet fra kommunen til aktiviteter for juniorafdelingen og
lokaletilskuddet havde været på godt 90.000 kr.. I 2019 var det desværre ikke muligt at anvende alle
lokaleudgifterne, hvorfor der skal tilbagebetales ca. 45.000 kr..
Herudover kunne Martin Sønderskov fortælle, at Vegvisir Race i 2019 gav et overskud 42.000 kr. På nær
21.000 kr., som holdes som underskudssikkerhed til Vegvisir Race 2020, skal de resterende fordeles mellem
de involverede fem klubber.
Martin Sønderskov uddybede udgifterne til gæster, som blandt andet dækkede udgifter til glasafskærmning
ved betalingsanlæg, skilte samt honorarer og Coda-afgifter til ”musik på broen”. Klubhusudgifterne
indeholdt ud over udgifter til el, rengøring, forsikring, indkøb af 24 nye klapstole og et stort TV. I udgifterne
til møder og fester indgik udgifter til standerhejsning og -nedtagning, generalforsamling, Fejøtur, Nystedtur
m.v.. Udgifterne til juniorafdelingen indeholdt bl.a. en forsikringsudgift på ca. 12.000 kr. og renovering af
den store trailer på ca. 6.500 kr.. I udgifterne til sejlerskolens både indgik pladsleje og vinteropbevaring
samt diverse renovationsarbejder på 806-eren. Udgifterne til opkrævningssystemet indeholdt en udgift til
opgradering af betalingsanlægget.

Status pr 31. december 2019
Martin Sønderskov orienterede om, at bank- og kassebeholdningerne var på 690.000 kr., heraf var der
skyldige omkostninger blandt andet til tilbagebetaling af lokaletilskud, Harba, skyldige udgifter for el og
betaling af Vegvisir-andele til de øvrige klubber, der først er udbetalt i 2020.
Martin Sønderskov fortalte, at indestående i Jubilæumsfond/fonden til brug for særlige formål var på
34.213 kr. Dette var stort set kommet af de kontantgaver, som vi fik ved jubilæet samt ikke anvendte gaver
til køb af joller. Udgifterne til selve jubilæet med bogudgivelsen og festen var stort set i balance med
sponsorindtægterne og det opsparede beløb.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag
Der ikke kommet forslag.

5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for det kommende år.
Generalforsamlingen tilsluttede sig dette. Kontingentet i 2020 bliver derfor inklusive bidrag til klubhusfond
og fonden til brug for særlige forhold:
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Aktiv

1.000 kr.

Junior

500 kr.

Familie inkl. hjemmeboende børn under 21 år
Passiv

1.350 kr.
200 kr.

6. Valg af formand i ulige år og kasserer i lige år
I lige år er kassereren på valg. Martin Sønderskov er villig til genvalg. Der var ingen modkandidater.
Martin Sønderskov blev genvalgt som kasserer.

7. Valg af 2-3 repræsentanter til bestyrelsen
Der skal vælges 2-3 repræsentanter til bestyrelsen. På valg er Klaus Møller og Ulla Klimt. Begge er villige til
genvalg.
Der meldte sig ingen yderligere kandidater. Klaus Møller og Ulla Klimt blev valgt til bestyrelsen for de
kommende to år.

8. Valg af 2 revisorer
Kim Pedersen og Lene Kristiansen er på valg som revisorer for et år. Begge er villige til genvalg.
Der meldte sig ingen yderligere kandidater. Lene Kristiansen og Kim Pedersen blev valgt til revisorer for det
kommende år.

9. Valg af 1 revisorsuppleant
Lisa Hendriksen er på valg som revisorsuppleant. Hun er villig til genvalg.
Der meldte sig ingen yderligere kandidater. Lisa Hendriksen blev valgt til revisorsuppleant for det
kommende år.

10. Eventuelt
I forbindelse med det kommende års arrangementer efterlyses tovholdere.
Tovholdere:
•

for standerhejsning – Ulla Klimt
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•
•
•

for standerstrygning – Ulla Klimt
for Nysted-turen – Knud-Aage Frimann
Vejrø – Leif Videcrantz

Knud-Aage Frimann foreslog en ændring i opdelingen i starterne af tirsdagskapsejladserne.
Henrik Piil fortalte om sidste nyt fra S.I.G. og om sine oplevelser fra mødet i Transportministeriet i relation
til en mulig lukning af Frederik den 9s bro.
Tina Oldrup gjorde opmærksom på mulighederne for at profilere sejladsen på Guldborgsund i forbindelse
med TV-Øst-løbet.
Carl Erik Hansen takkede for deltagelsen i generalforsamlingen og for god ro og orden.
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