Sejlforeningen Vikingen

Referat

Bestyrelsesmøde
Den 29. april 2021 kl. 19.00

Carl Erik Juel Hansen - formand
Hans Jørgen Kristiansen – bestyrelsesmedlem, næstformand
Martin Sønderskov – bestyrelsesmedlem, kasserer
Ulla Klimt – bestyrelsesmedlem, sekretær
Klaus Møller - bestyrelsesmedlem
Edin Dervisevic- bestyrelsesmedlem
Marianne Pedersen - bestyrelsesmedlem

Mødt
X
X
X
X

Afbud

X
X
X

1. Siden sidst
Carl Erik orienterede om:
• at grundet Corona restriktionerne må der ikke være fællesspisning i klubhuset efter de første
tre tirsdagskapsejladser, men der vil være mulighed for at forudbestille sandwich senest
dagen før inden kl. 8.00. Carl Erik sender sms ud.
• at der bliver Musik på broen den 03.07 + 17.07 + 31.07 + 14.08.21 kl. 16-18. Carl Erik aftaler
nærmere med de forskellige bands
• at de planlagte Match Race for folkebåde er aflyst på grund af manglende tilmeldinger
• at uddybningen af havnen bliver igangsat i efteråret 2021.
• henvendelse fra Birgit Bjerre om deltagelse i fælles arrangement til Sankt Hans.
2. Introduktion af nye bestyrelsesmedlemmer
Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Edin Dervisevic og Marianne Pedersen. Vi glæder
os til samarbejdet. De fik en lille introduktion til Sejlforeningens historie m.m..
3. Fordeling af de forskellige arbejdsopgaver
Ud fra den udsendte oversigt over arbejdsopgaver blev der udpeget tovholdere for de
nuværende ”faste” arbejdsopgaver. (se bilag)
4. Drøftelse af planer for renovering af toiletter i klubhuset
For at skabe bedre toiletfaciliteter er det hensigtsmæssigt at renovere toiletterne og afskaffe
opdelingen i toilet for damer og herrer. Ved at nedlægge pissoiret og flytte vægge kan der
skabes plads til endnu et toilet. Hans Jørgen udarbejder detailtegninger og kommer med et
forslag til budget for renoveringen. Dette drøftes ved næste bestyrelsesmøde.
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5. Happening i anledning af uddybningen af kanalhavnen, svajebassin og sejlrende ind til
OK-tanken i Slotsbryggen
Som en markering af uddybningen af kanalhavnen planlægges en happening, hvor så mange
både som muligt sejler ind i Kanalhavnen og deltager i forskellige aktiviteter. Forslag til program
for arrangementet indenfor rammerne af Corona restriktionerne og PR for dette drøftes videre i
et lille udvalg bestående blandt andet af Hans Jørgen Kristiansen, Marianne Pedersen m.fl..
6. Indkøb af bænke til Kildegårds Plads
Til erstatning for de udslidte bænke indkøbes 4 nye bænke med ryglæn til Kildegårds Plads.
Tovholder for indkøbet er Carl Erik.
7. Indkøb af emhætte, kogeplader og ovne til klubhusets køkken
Hans Jørgen indhenter tilbud på indkøb af emhætter, kogeplader og ovne, som kan
imødekomme behovet for tilberedning af mad til klubarrangementerne.
8. Forslag om at Sejlforeningen Vikingen betaler for kaffe og brød til VST møderne
I forbindelse med møder i VST serveres kaffe og brød. Udgifterne til dette betales fremover af
Sejlforeningen.
9. Indkøb af masteværktøj til udlån til medlemmerne
Sejlforeningen indkøber ikke et masteværktøj til hjælp for af- og påsætning af master.
10. Fastlæggelse af tidspunkter for de kommende bestyrelsesmøder
Der aftaltes bestyrelsesmøder på nedenstående tidspunkter:
22.06.21 kl. 19.00
10.08.21 kl. 19.00
14.09.21 kl. 19.00
12.10.21 kl. 19.00
16.11.21 kl. 19.00
07.12.21 kl. 19.00
04.01.22 kl. 19.00
Forslag til punkter til dagsordenen sendes til Ulla.
11. Eventuelt
Opfordring til deltagelse i det fælles Sankt Hans arrangement udsendes til alle.
Hans Jørgen ansøger på foreningens vegne Kulturelt samråd om tilskud til Musik på broen.
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Fordeling af tovholdere for Musik på Broen:
den 03.07. - Martin
den 17.07. - Marianne
den 31.07. – Edin eller Hans Jørgen
den 14.08. – Carl Erik
VST påtager sig opgaven at lægge ankerbøjerne ud.

14.05.21/UKL
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