Sejlforeningen Vikingen

Referat

Bestyrelsesmøde (via Messenger)
Den 6. januar 2021

Carl Erik Juel Hansen - formand
Hans Jørgen Kristiansen - næstformand
Martin Sønderskov - kasserer
Ulla Klimt - sekretær
Louis Grausø - bestyrelsesmedlem
Klaus Møller - bestyrelsesmedlem
Henrik Piil - bestyrelsesmedlem
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Afbud

1. Opsætning af indkaldelse til generalforsamling, herunder formandssituationen.
Dagsorden for generalforsamlingen den 16. februar 2021 blev drøftet. Den bliver publiceret på
hjemmesiden og sat på opslagstavlen i klubhuset. Mødested vil afhænge af aktuelle Covidretningslinjer. Der er forhåndsbooket et lokale på Hotel Falster. Udsættelse af
generalforsamlingen til sener på året kan blive en nødvendighed.
Trods ihærdige opfordringer er der fortsat ingen kandidater til formandsposten. Bestyrelsen
drøftede konsekvenserne. Det kan blive nødvendigt at indkalde til en ekstraordinære
generalforsamling.
2. Gennemgang af regnskab 2020 og forslag til budget for 2021
Martin gennemgik regnskabet for 2020. Det ser fornuftigt ud. Indtægterne fra gæstesejlerne er
som forventet væsentligt reduceret. Disse er i nogen grad blevet kompenseret af det ekstra
tilskud fra staten. Nedlukningen for aktiviteterne i foreningen og de deraf følgende nedsatte
udgifter har ligeledes medvirket til, at regnskabet for 2020 giver et overskud.
Forslaget til budget for 2021 er baseret på en forventning om en gradvis genåbning for
aktiviteter. Men det må tages med forbehold, da det kan være meget svært at spå om fremtiden.
Mulighederne for ekstraordinære tilskud til kompensation for manglende havneindtægter
undersøges fortsat.
3. Orientering om afvikling af Vegvisir
Vegvisir er afviklet og aftalen med Morten Brandt er opsagt. Der er fortsat muligheder for at
afvikle et lignende sejladsarrangement i samarbejde med Guldborgsund kommune. Der
arbejdes videre med afklaring af mulighederne for afvikling af et større sejlerarrangement med
udgangspunkt i Guldborgsund.
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Betegnelsen ”Vegvisir” er omfattet af reglerne om ophavsret, derfor må navnet ikke fremover
anvendes.
4.
Ungdomssejlads
Hans Jørgen fortæller om mulighederne for at afvikle forskellige aktiviteter for ungdomssejlere.
Hans Jørgen og andre vil arbejde videre med dette - gerne kombineret med undervisning.
Efterlysning af tovholdere til dette efterlyses ved generalforsamlingen.
5. Musik på broen 2021?
Carl Erik tilbyder også fremover at stå for planlægningen og afviklingen af ”Musik på broen”. Det
giver god pr for Sejlforeningen Vikingen. Det anbefales, at den nye bestyrelse prioriterer dette
arrangement.
6. Pinse- /folkebåds matchrace
Nysted Sejlklub vil meget gerne indgå i et samarbejde med Sejlforeningen Vikingen omkring
planlægning og afvikling af et matchrace for folkebåde. Mester Benzon kan indgå i dette. Carl
Erik og Jesper R. vil meget gerne indgå i planlægningen og foreslår, at Toreby Sejlklub også
inddrages i samarbejdet. Det anbefales at gå videre med denne planlægning.
7. Køkken renovering
Hans Jørgen fortæller om planerne for renovering af køkkenet, herunder nye kogeplader, ovne,
emhætte og opvaskemaskine – en estimeret udgift på 62.000 kr. Det anbefales, at den nye
bestyrelse prioriterer dette.
8. Ombygning af toiletter i klubhus
Ved arrangementer i klubhuset kniber det med toiletfaciliteterne. Ombygning af de eksisterende
toiletter kan give tre toiletter til fælles brug. Henrik tager sig af at undersøge hvilke krav, denne
ombygning skal opfylde. Det anbefales, at den nye bestyrelse prioriterer denne ombygning.
9. Opkrævning af havnepenge?
Henrik orienterer om et forslag til ændret opkrævning af havnepenge i den kommende periode.
Henrik vil fremlægge dette forslag til drøftelse i AMBA’et.

10. Eventuelt
Uddybningen af havnen trækker ud, idet klaptilladelsen til deponering af det oprensede
materiale fra hele uddybningen er ikke helt på plads.
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