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Referat Bestyrelsesmøde          

 Den 11. juni 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.  Kommentarer til referat fra sidste møde 

Ingen kommentarer. 

 

2. Økonomi 

Der er udsendt 2. rykker til medlemmer, der har restancer. Hvis den nye betalingsfrist ikke overholdes, er 

de i rykkerbrevet med henvisning til foreningens vedtægter informeret om, at de grundet den 

manglende betaling bliver ekskluderet af Sejlforeningen Vikingen.  

 

Indtægterne fra gæstesejlere er som forventet faldet væsentligt i sammenlignet med den tilsvarende 

periode sidste år. 

 

Carl Erik sørger for at oplysninger om priserne for gæsteleje bliver rettet på hjemmesiden.  

 

3. Åbning af klubhuset med afledte foranstaltninger  

Afvejningen af fordele og ulemper ved hel og delvis åbning af klubhuset fører frem til, at klubhuset og 

dermed også toiletterne forbliver lukket indtil videre. Carl Erik og Hans Jørgen sørger for omstilling af 

dørlåsen. Der orienteres om dette og henvises til brug af toiletter og bad i land ved opslag på dansk, tysk 

og engelsk. (Dorte og Ulla)  

 

Klubhuset er lukket for alle indtil videre, dog således at der åbnes op for medlemmerne i forbindelse 

med foreningens arrangementer, såsom tirsdagskapsejladsen den 16.06 og 23.06 samt tapas-spisningen 

den 23.06. Carl Erik udsender sms'er om dette til alle medlemmer. Overholdelse af gældende Covid-

retningslinjer håndhæves. I stedet for fælles buffet vil "tirsdagsmaden" blive serveret på tallerken. Den 

behovsrelaterede rengøring af klubhus og toiletter og klubhus varetages fortsat.  
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4. Efterårssæsonen 2020 

Tirsdagskapsejladserne gennemføres med efterfølgende spisning, dog således at spisning forudsætter 

forhåndsbestilling og –betaling via MobilePay senest dagen kl. 12.00. Tilmeldingen vil være ud fra "først-

til-mølle princippet", således at vi sikrer overholdelse af < 50 forsamlede. Mulighederne for udsendelse 

af resultaterne via Harba afprøves, ligesom der fortsat arbejdes med at publicere resultaterne på 

hjemmesiden.  

 

5. Spiritusbevilling 

Der er modtaget spiritusbevilling til afholdelse af Musik på broen arrangementerne og til aktiviteterne i 

forbindelse med Vegvisir.  

 

Musikarrangementerne afholdes med støtte fra Kulturelt Samråd – hvilket kommer til at fremgå af 

annonceringen. Hans Jørgen beder Camilla at lægge det ind på foreningens Facebook-side. Tovholdere 

for Musik på broen arrangementerne er: 

04.07.20 – Hans Jørgen og Lene  

18.0720 – Henrik 

01.08.20 – Carl Erik 

15.08.20 – Martin og Ulla 

Tovholderne sørger for at være behjælpelig med strøm til musikken og for at sælge drikkevarer. 
 
6. Status fra ungdomsafdelingen 
Desværre viser det sig, at der ikke kommer den forventede tilgang af ungdomssejlere fra vinterens 
"skoleprojekt". Carl Erik har fået interessetilkendegivelse fra Østre skole. De vil gerne deltage i et nyt 
skoleprojekt involverende elever fra deres 5. klasse. Carl Erik afklarer muligheder herunder især mulige 
aftaler med interesserede hjælpere. 
 
7. Harba 
Den nuværende Harba-automat fungerer ikke længere. Der bliver opsat en ny den 12.06.20. 
 
8. Sammensætning af ny bestyrelse 
Hans Jørgen, Louis og Carl Erik ønsker ikke genvalg ved næste generalforsamling. Eftersøgningen efter 
mulige kandidater til bestyrelsen intensiveres. 
 
9. Status for Vegvisir 
Planlægningen af Vegvisir fortsætter, der er p.t. tilmeldt 120 både. Hans Jørgen har kontakt til 
ungdomssejlere fra Sleswig-Holstein, som er interesserede i at deltage i ungdomsmatchrace i forbindelse 
med kapsejladsen. 
 
10. Eventuelt 
Louis kommer med forslag til fordeling af havnefogedopgaverne. 
 
18.06.20/UKL 


