Referat fra generalforsamlingen i Sejlforeningen Vikingen den 13.04.21

Formanden for Sejlforeningen Vikingen Carl Erik Hansen ønskede velkommen til dette års
generalforsamling, som grundet Covid19-restriktionerne afholdes online.
Carl Erik Hansen ønskede særlig velkommen til nye medlemmer af Sejlforeningen Vikingen.
1. Valg af dirigent og referent
På vegne af bestyrelsen foreslog Carl Erik Hansen Lene Kristiansen som dirigent og Ulla Klimt som referent
for generalforsamlingen. Begge blev valgt.
Dirigenten konstaterede, at den ordinære generalforsamlingen er lovlig, idet den har været varslet via
hjemmesiden, opslag i klubhuset sammen med regnskabet for 2020 og via mail til alle medlemmer.
Grundet forsamlingsrestriktionerne blev den oprindeligt annoncerede generalforsamling udsat. Indbydelse
til denne online generalforsamling har været tilgængeligt via opslag i klubhuset og udsendt via mail til alle
medlemmer sammen med regnskabet for 2020.
I generalforsamlingen deltog cirka 60 medlemmer online, heriblandt bestyrelsen - hvilket må siges at være
en rekord.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Carl Erik fremlagde på vegne af bestyrelsen beretning for 2020.
Carl Erik Hansen fremhævede blandt andet, at året startede på sædvanlig vis med medlemsarrangementer,
herunder vinsmagning med tapas, indsigt i livet på Lindholm og Filukas feriesejladser. Vinteren startede
også med undervisning af ungerne fra Sophieskolen i sejlads, som jo desværre ikke medførte tilgang af nye
ungdomssejlere. Stor tak til Jimmy, Cato, Søren Hovmann, Niels Thal og ikke mindst til Thomas Andreasen
for indsatsen.
I marts kom Corona-virus og lukkede for klublivet og resten af vinterarrangementerne. Standerhejsningen
blev transmitteret via Facebook nu for første gang i historien. Kun bestyrelsen og enkelte andre var til stede
på broen lørdag den 25. april.
Forårskapsejladserne – eller ”en tirsdagstur på sundet” blev gennemført af medlemmerne selv og uden
efterfølgende fællesspisning. Musik på broen startede den 4. juli og blev afsluttet efter fire gode
arrangementer den 15. august. Aftenmatcherne startede igen den 11. august, og vi kunne nu igen
gennemføre vore sædvanlige spisninger om tirsdagen - i særlig ”Corona-opsætning”.
Kapsejladsen Vegvisir var planlagt til afvikling i dagene den 3. til 5. september 2020. Grundet risikoen for
Corona smitte og forsamlingsforbudet valgte klubberne bag sejladsen at aflyse deres deltagelse. Afviklingen
af Vegvisir med udgangspunkt i Guldborgsund blev aflyst. I august 2021 afholder vi Guldborgsund Baltic
Race.
Man kan vist roligt sige, at 2020 blev et bemærkelsesværdigt år.
Carl Erik Hansen takker bestyrelsen for et super godt samarbejde i hverdagen. Han fremhæver, at de sidste
6 år har været en spændende rejse, hvor Sejlforeningen Vikingen er kommet et godt stykke videre.
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Carl Erik Hansen udtrykker en særlig tak til Hans Jørgen Kristiansen. Carl Erik Hansen og Hans Jørgen
Kristiansen har fundet på lidt af hvert i de forløbne 6 år. De har vist været en slags været knold og tot. Den
indsats, som Hans Jørgen Kristiansen har leveret, har været outstanding.
Carl Erik Hansen oplever, at foreningen er forankret godt og grundigt. Dog minder Carl Erik Hansen om, at
de fremtidige bestyrelser aldrig må glemme at uden tilgang af unge mennesker, uanset hvor svært det er at
få fat i dem, så har vi et generationsskifteproblem, som ikke lader sig løse på 5 minutter.
Beretning fra Vikingens Service Team (VST)
Hans Jørgen Kristiansen fremlagde en kort beretning omhandlende VST’s arbejde i det forløbne år,
herunder:
● Rengøring af klubhus
● Rengøring af lamper på broerne
● Maling af blå stribe på broerne
● Støbning, udlægning og renovering af frokostbøjer
● Nye fortøjningsklamper på nordbro, her fik VST hjælp af “ungdomsafdelingen” - Sigurd, Edin og
Heinz
● Opsætning og nedtagning af vandslanger
● Udlånscykler klargjort opstillet og nedtaget
● Udskiftning af lamper på nordterrassen
● Opsætning og nedtagning af betalingsautomat
● Opsætning og nedtagning af mågeline (de stakkels måger - de har været hjemløse i vinter)
● Opstillet og nedtaget telt på Kildegaards Plads
Tusinde tak til Vikingens Service Team i den grad og klubmedlemmerne i al almindelighed.
Beretningen blev godkendt
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år
Med udgangspunkt i det udsendte regnskab for 2020 gennemgik kasserer Martin Sønderskov regnskabet
for det forløbende år.
Ved udgangen af året er der inklusive familiemedlemmer 143 aktive og 18 passive medlemmer. Antallet af
ungdomsmedlemmer er faldet med 4. I 2019 var der 128 aktive og 22 passive.
Vikingen har i relation til den ordinære drift haft et overskud på 47.442 kr. - et år med sparede udgifter
grundet restriktioner. Gæstesejlerindtægten er faldet med ca. 22.000 kr. Dette skyldes væsentligst
manglende tyske gæster i starten af sæsonen, hvor Covid19-restriktionerne begrænsede rejser over
landegrænserne. Der er dog indkommet diverse kompensationer disse manglende indtægter. Derudover
har Sejlforeningen Vikingen modtaget diverse sponsorater og tilskud til køb af nye optimistjoller.
Status per 31. december 2020 viser, at Sejlforeningen Vikingens bank- og kassebeholdningerne stadig er
solide.
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Regnskabet blev 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:
Aktiv
Junior
Familie inkl. hjemmeboende børn under 21 år
Passiv

1.000 kr.
500 kr.
1.350 kr.
200 kr.

6. Valg af formand i ulige år og kasserer i lige år
På valg er Carl Erik Juel Hansen. Carl Erik Hansen er ekstraordinært villig til genvalg for ét år.
Carl Erik Hansen blev genvalgt for ét år.
7. Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år og 2-3 i lige år
Hans Jørgen Kristiansen – blev genvalgt.
Edin Dervisevic – blev valgt til nyt medlem af bestyrelsen
Marianne Pedersen – blev valgt til nyt medlem af bestyrelsen.
8. Valg af 2 revisorer
Kim Pedersen og Lene Kristiansen blev genvalgt.
9. Valg af 1 revisorsuppleant
Lisa Hendriksen blev genvalgt.
10. Eventuelt
Snarest muligt vil en oversigt over planlagte aktiviteter for det kommende år blive publiceret på
hjemmesiden – alle aktiviteter vil fortsat blive tilpasset gældende Covid19-restriktioner.
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