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Sejlforeningen Vikingen 

 

Referat Bestyrelsesmøde          

 Den 15. maj 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.  Status for mulighederne for klubliv 

De seneste udmeldinger fra regeringen i forbindelse med Corona pandemien giver fortsat ikke mulighed 

for afholdelse af klubaktiviteter, herunder tirsdagskapsejlads. Dog er der nu mulighed for at anvende 

klubhuset til administrative formål, derfor kan dette bestyrelsesmødet holdes i klubhuset. 

 

Fra tirsdag den 19.05.20 vil vi tilbyde, at medlemmerne kan bestille en sandwich via klubben og mod 

forudbetalt indbetaling Mobilepay få den udleveret kl. ca. 18.30 til spisning i båden eller omkring 

klubhuset, hvis alle fortsat overholder Covid19-retningslinjerne. Tingstedhallens cafeteria står 

leverancen. Carl Erik udsender en sms med information om dette initiativ til alle medlemmer. 

 

Teltet vil blive opsat på Kildegaards plads, således at det giver bedre muligheder for flere aktiviteter 

udendørs. 

 

2. Ungdomsafdelingen 

Mandag den 18.05.20 kommer de 8 nye joller med lastbil fra Holland. Dette er resultatet af gode 

sponsorater. 

 

Covid19-retningslinjerne har åbnet op for undervisning af uerfarne sejler, selvfølgelig under 

forudsætning af overholdelse af gældende retningslinjer. Carl Erik har derfor indgået aftaler med "gamle 

optimistsejlere" og andre, som vil stå for undervisningen af de 8 nye ungdomssejlere. Undervisningen 

bliver planlagt til at foregå onsdage. Involverede trænere/hjælpere er foreløbigt: Anders, Carl Erik, 

Jimmy, Martin, Søren H., Niels, Cato og Bo. Undervisningen starter allerede den 27.05.20 kl. 16.00. Carl 

Erik udarbejder et program for forårets og efterårets undervisning. 
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De nye joller skal forsynes med logoer, således at de kan give lidt PR retur til sponsorerne. Jollerne skal 

naturligvis også døbes på behørig vis. Mere om det kommer. 

 

3. Status for planlægningen af Vegvisir 2020  

Carl Erik orienterede om at planlægningen af Vegvisir fortsætter dog tilpasset de i september gældende 

retningslinjer. Kapsejladsen planlægges afholdt, men der vil ikke være festmiddag for sejlerne og 

landaktiviteterne vil være meget, meget begrænsede. 

 

4. Status fra AMBA'et 

Reservedelene til reparation af mastekranen er forsinket, så den bliver først repareret tirsdag den 

19.05.20. Herefter skal vi afvente en endelig godkendelse, før mastekranen igen kan anvendes. 

 

I bestyrelsen for AMBA'et har en ændring af betalingsfristen for klubbernes indbetaling af den 

opkrævede pæleleje været drøftet. Bestyrelsen for Vikingen anbefaler, at betalingsfristen for klubbernes 

opkrævede pæleleje fastholdes til 01.05. 

 

5. Status for klubbens økonomi 

Martin orienterede om klubbens tilgodehavender for manglende indbetaling af blandt andet pæleleje. 

Rykkere er udsendt. 

 

Ved en gennemgang af indtægterne fra gæsteleje i 2019 fremgår det, at 80% af sidste års gæsteleje 

kommer fra tyske gæstesejlere. Konsekvenserne af en længerevarende lukning af grænserne vil således 

give en meget væsentlig nedgang af klubbens indtægter. Martin har udnyttet muligheden for at ansøge 

om kompensation for denne reduktion i klubbens indtægter fra gæsteleje.  
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