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Sejlforeningen Vikingen 

 

Referat Bestyrelsesmøde          

 Den 21. april 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  

 
Mødet blev grundet Corona pandemien afholdt via Skype. 
 
1.  Godkendelse af referat fra mødet den 30/01 2020 

Ingen bemærkninger til referatet. 

 

2. Standerhejsning 

Standerhejsningen afholdes som planlagt den 25.04.20 kl. 13.00, naturligvis med behørig afstand og 

maksimalt 10 personer til stede. Bestyrelsen tager sig af dette. Formandens tale og selve 

standerhejsningen vil blive transmitteret live via Facebook. PR for denne mulighed for at følge med 

hjemmefra sendes via sms ud til alle medlemmer. 

 

3. Åbning af klubhuset 

Carl Erik orienterede om reglerne udarbejdet af Dansk Sejlunion relateret til åbning af klubhuset for alle. 

Dette forudsætter blandt andet hyppigere rengøring af klubhuset samt grundig rengøring og afspritning 

af berøringspunkterne på toiletterne før og efter hvert besøg.  

 

Bestyrelsen beslutter, at toiletterne holdes åbne for medlemmerne, men at resten af klubhuset herunder 

køkkenet ikke må anvendes. Dette er gældende foreløbigt ind til den 10. maj eller indtil andet bliver 

besluttet af myndighederne. For at sikre ekstra opmærksomhed på håndhygiejnen udarbejder Martin og 

Ulla opslag med præciseringer af såvel håndvask, hånddesinfikation samt krav om afspritning af 

berøringspunkter før og brug. Martin sørger for indkøb af ekstra spritdispensere til toiletterne. Af 

hygiejniske grund slukkes der for håndblæserne. Hans Jørgen tager sig af dette. I stedet for skal der 

anvendes papir til aftørring. 

 

Da dørkoden til klubhuset, som blandt andet oplyses til gæstesejlere, er kendt af rigtig mange annulleres 

denne. Dette med henblik på at begrænse adgangen til toiletterne i klubhuset. Den ekstra kode, som 
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også er gældende til depotrummet, kan anvendes for adgang. Eventuelle gæstesejlere henvises til de 

fælles toiletfaciliteter i Sophieholmen. 

 

Martin kontakter vores nuværende rengøringshjælp og forespørger, om hun kan varetage en ekstra 

grundig rengøring af toiletterne en gang om ugen sammen med den almindelige rengøring frem til 

sommerferien og i sommerferien to gange om ugen.   

 

4. Tirsdagskapsejlads? 

Flere medlemmer har efterlyst muligheden for at sejle tirsdagskapsejlads fra den 05.05. 

 

I Dansk Sejlunions præciseringer af reglerne i relation til Corona pandemien er der åbnet op for, at der 

kan sejles klubsejlads, hvis det kan foregå med fast makker, og at der kun er to i båden. 

 

Bestyrelsen beslutter, at tirsdagskapsejladserne er aflyst indtil videre, men at dette ikke udelukker en 

mulighed for, at et antal både kan sætte hinanden stævne om tirsdagen og sejle om kap på 

Guldborgsund under forudsætning af, at retningslinjerne overholdes. Der vil ikke være startprocedure, 

tidtagning, udarbejdelse af resultatliste eller mulighed for at spise i klubhuset. Men efter aftale med 

kapsejladslederen vil der være mulighed for en hjælper til starten. 

 

5. Status for klubbens økonomi 

Det er forventeligt – lidt afhængig af hvornår der igen lukkes op for aktiviteterne og ikke mindst 

grænserne – at der vil færre indtægter end budgetteret i den kommende periode. Ud fra de nuværende 

muligheder for at få kompensation for pandemiens negative konsekvenser for klubben, er klubben ikke 

umiddelbart berettiget til kompensation. På nuværende tidspunkt ”ser økonomien fornuftig ud.”  

 

6. Eventuelt 

Planlægningen af Vegvisir 2020 fortsætter. Endelig stillingtagen herunder en mulig nedskalering af 

kapsejladsen til en ”light-version” afventer regeringens næste udspil om ”genoplukning af Danmark”. Da 

ca. 85% af de tilmeldte er tyske sejlere, vil tidspunkt åbning af grænserne også være meget væsentlig 

parameter i denne stillingtagen. 

 

Desværre fraråder Dansk Sejlunion start på træning for ungdomssejlerne, især nybegyndersejlads. Ligeså 

snart Dansk Sejlunion giver grønt lys, starter de nye hold optimister. 

 

Uddybningen af havnene forventes at gå i gang i november 2020. 

 

7. Næste møde 

Carl Erik indkalder til næste bestyrelsesmøde 

tirsdag den 05.05.20 kl. 19.00 
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