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Referat Bestyrelsesmøde 
 tirsdag den 12. oktober 2021 kl. 18.30 
 
                                                  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 
Dialogmøderne vedrørende planerne for en ny havnefront gav en god indsigt i de mange gode 
idéer til forandringer. Planerne omfattede ikke umiddelbart ændringer i lystbådehavnen eller 
stillingtagen til det store behov for parkeringspladser eller vinteropbevaringspladser, hvilket blev 
påpeget af deltagende medlemmer af Vikingen og andre. 
 
”Mågesnorene” vil blive sat op, når bådene er kommet på land, og der er sprøjtet for alger. 
 
Den seneste opgørelse over vores gæstesejleres nationalitet viser, at 2/3 af dem er tyskere og 
de øvrige hovedsageligt er danskere. 
 
2.  Nyt fra AMBA’et 
Med udgangspunkt i det udsendte referat fra sidste bestyrelsesmøde i AMBA’et drøftedes blandt 
andet stillingtagen til indkøb af nok en gæstesejlerbetalingsautomat. Bestyrelsen var enige om, 
at den nuværende automat fungerer glimrende, og at den også kan imødekomme krav om 
separat udbetaling til de enkelte klubber ud fra det indtastede pladsnummer. 
 
Fiskeriforeningen og Vikingen har tilsluttet sig forslaget til ny fordelingsnøgle for pælepladsleje. 
Endelig afklaring af fordelingsnøglen afventer. 
 
4.  Drøftelse af forslag til forskellige kommende renoveringsopgaver,  
     herunder reparation af bølgeskot ved sydbroen, eftersyn af redningsudstyr m.m. 
Enkelte dele af havnen trænger til eftersyn og renovering, hvis den fortsat skal være funktionel 
og det er sikkert at være i og færdes ved havnen.   
 
Umiddelbart vil vi foreslå AMBA’et: 

• renovering af bølgeskot ved sydbroen 
• eftersyn af og opsætning af det manglende redningsudstyr 
• udskiftning af de nuværende redningsstiger med nogle, der er forsynet med lys 
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• igangsætte initiativer, således at havnen kan certificeres som ”sikker havn” (eventuelt i 
samarbejde med kommunen) 

• stillingtagen til den manglende mulighed for tømning af toilettanke. Havnen er forpligtet til 
at stille denne facilitet til rådighed.   

 
Vikingens repræsentanter i AMBA’ets bestyrelse at disse forslag til renoveringer medtages ved 
næste AMBA-bestyrelsesmøde. 
 
Klaus undersøger om ekstra fortøjningspæle yderst ved sydbroen indgår i uddybningsprojektet. 
 
3.  Drøftelse af tiltag med henblik på udnævnelse til ”sikker havn” 
Hans Jørgen orienterer om Flid’s beskrivelse af opgaver i relation til certificering af havnen til 
”sikker havn”. Til ”sikker havn”-projektet er der tilknyttet vejledere, som vil gennemgå havnens 
faciliteter og udarbejde en rapport med forslag til konkrete forbedringstiltag med henblik på at 
forebygge ulykker. Denne vejledning og certificeringen vil koste 4.500 kr. – gældende for hele 
lystbådehavnen. Der vil være mulighed for at søge støtte til dette fra Trygfonden. 
 
Bestyrelsen vil gerne anbefale AMBA’et, at vi i fælleskab arbejder aktivt hen imod en 
certificering, således at havnen fortsat er et sikkert sted at færdes.  
 
4.  Stillingtagen til eventuel honorering af kassererposten 
Carl Erik fremlagde forslag om, at kasseren i lighed med formanden for bestyrelsen får godtgjort 
udgifter til telefon m.m.. Bestyrelsen besluttede, at kasseren fremover får udbetalt et årligt beløb 
svarende til det beløb, som formanden får udbetalt. 
 
5.  Drøftelse af planer for renovering af toiletter i klubhuset 
Grundet de nuværende meget, meget høje materialepriser, begrænsninger i leverancer og de 
begrænsede muligheder for at lave aftaler med håndværkere udskydes projektet indtil videre. 
 
6.  Eventuelt 
Ungdomstræneren og nogle af hjælpere trækker sig fra opgaverne. Dette giver alvorlige 
problemer med at gennemføre ungdomstræningen, idet der som minimum er brug for 2 
tilstedeværende voksne og en person, der kan kontaktes på land. 

Ungdomsafdelingen har brug for hjælp. Hvis ingen melder sig, så må bestyrelsen desværre se 
sig nødsaget til at indstille ungdomstræningen og sætte ungdomsafdelingen på stand by per 1. 
april 2022. 
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