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Referat Bestyrelsesmøde 

 onsdag den 18. august 2021 kl. 19.00 
 

                                                  Mødt Afbud 

Carl Erik Juel Hansen - formand                                                        x  
Hans Jørgen Kristiansen – bestyrelsesmedlem, næstformand x  

Martin Sønderskov – bestyrelsesmedlem, kasserer              x  

Ulla Klimt – bestyrelsesmedlem, sekretær         x  

Klaus Møller - bestyrelsesmedlem x  
Edin Dervisevic- bestyrelsesmedlem x  

Marianne Pedersen - bestyrelsesmedlem  x 
 

 

 

1.  Siden sidst 

 

Carl Erik orienterede om: 

• at indkøbet af en Folkebåd til brug for renovering af Mester Benzon ikke blev aktuel. Standen 

af den udvalgte båd var ikke god nok. 

• at der er nu 21 tilmeldte både til Guldborgsund Baltic Race. Vegvisir trækker, da det ikke har 

været muligt at få refunderet de indbetalte startpenge for 2020. 

• at vi fortsætter med rengøring x 2 per uge i resten af august. Herefter aftales rengøring efter 

behov. 

• at afspritning i klubhuset ved Dorte fortsætter en gang om dagen indtil udgangen af august 

• at krav om Corona-pas ved adgang til klubhuset fastholdes indtil videre 

• at ”Musik på broen” har haft 40-90 deltagere denne sommer. Hans Jørgen har sendt 

afrapporteringen til Kulturelt Samråd. 

• at etableringen af et særligt masteskur på pladsen ved mastekranen er sat på stand by. En 

endelig beslutning om den fremtidige havnefront afventes. 

• at broplanen på hjemmesiden ikke er opdateret. Edin og Martin udarbejder en opdateret 

broplan. Alle medlemmer forespørges om tilladelse til, at deres navne og telefonnumre må 

fremgå af broplanen, som uploades på hjemmesiden. 

• at der udarbejdes et velkomstbrev til nye medlemmer, hvor vedtægter for Sejlforeningen 

Vikingens vedtægter, praktiske oplysninger, broplan m.m. vedhæftes. Carl Erik kommer med 

et forslag. 

• at der på nuværende tidspunkt er 6 ledige pælepladser. 

 

2.  Nyt fra AMBA’et 

Henrik Piil har undersøgt fundamentet og søjlerne under klubhuset, og han vurderer, at der ikke 

umiddelbart er behov for ekstra vedligeholdelse. 

Der er ikke nyt i relation til implementering af et fælles betalingssystem for gæstesejlere. 
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3.  Status for indtægter fra gæstesejlere og eventuel ansøgning om kompensation 

Der en enkelt bådejer, som endnu ikke har betalt trods gentagne rykkere. Martin sender en mail 

med præcisering af, at hvis der ikke betales inden den nye betalingsfrist, skal båden omgående 

fjernes fra havnen. 

 

Martin orienterede om, at indtægter fra gæstesejlerne i forårssæsonen har været væsentlig 

mindre end budgetteret. Sammenlignet med 2019 er der et fald på 31%. Der er indsendt en 

ansøgning om kompensation for de manglende indtægter. Lukningen af broen vil ligeledes 

medføre yderligere fald i indtægterne i efteråret. 

 

Ellers ser foreningens økonomi fornuftig ud. 

 

4.  Forslag til aktiviteter – efterår og vinter 2021/22 

Forslaget til aktiviteter blev vedtaget med nogle få ændringer. Der skal være en 

standerstrygningsfest med en egenbetaling på 100 kr.  per næse. Festudvalget står for 

arrangementet, herunder bestilles en 3–retters menu udefra. Drikkevarer er inkluderet, dog 

begrænset således at der sættes drikkevarer frem på bordene, resten skal købes. Der er plads 

til maksimalt 50 efter først-til-mølle princippet. Der hyres et par piger til at stå for opvasken. 

 

Aktiviteten ”Byg din egen pizza” ved Edin og Christian flyttes til en spiseaften. 

Carl Erik og Jimmy påtager sig at instruere i havnens sikkerhedsudstyr og mand-over-bord 

øvelser. Planlægningen af sjat-turen varetages af en tovholder, som Edin, Marianne og Ulla 

udpeger.  

 

En sms via Harba med pris og deadline for tilmelding udsendes til alle medlemmer som tidligere. 

Oversigten uploades på hjemmesiden. 

 

5.  Drøftelse af planer for renovering af toiletter i klubhuset 

Intet nyt om dette. 

 

6.  Fordeling af bestyrelsens arbejdsopgaver 

Som supplement til den udarbejdede oversigt over bestyrelsens arbejdsopgaver aftales det: 

• af hensyn til kontinuiteten i bestyrelsens arbejde især i relation til eksterne 

samarbejdspartnere vil det være hensigtsmæssigt, at en ny bliver introduceret til/ inddraget i 

Carl Eriks opgaver. Men hvem?  

• kontakt til ungdomsafdelingen vil fremover blive varetaget af Carl Erik. Hans Jørgen vil 

derudover prøve at involvere medlemmer af VST i ungdomstræningen om mandagen.  

• Edin tager sig af velkomsten af og kontakten til nye medlemmer. 

• Martin sørger for kontakten til leverancer af mad til tirsdagskapsejladserne, spise- og 

klubaftener. 
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7.  Eventuelt 

Næste bestyrelsesmøde flyttes til den 22.09 kl. 19.00. 

Punkter til næste møde: 

• opsamling efter Guldborgsund Baltic Race 

• planlægning af indsats for valg af ny formand 

• status for økonomien, herunder indtægter fra gæstesejlere 

• renovering af toiletterne i klubhuset 

 

 
 
28.08.21/UKL 


