Sejlforeningen Vikingen

Referat

Bestyrelsesmøde
onsdag den 22. september 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
x
x
x

Afbud

1. Siden sidst
I relation til referatet fra sidste bestyrelsesmøde forespørger Hans Jørgen om, hvorvidt der er
indkommet tilskud for Musik på broen fra Kulturelt Samråd. Martin undersøger dette. I
forbindelse med medlemsaktiviteten i relation til ”mand over bord” inviteres en sejlsikkertinstruktør. Ulla aftaler nærmere.
Carl Erik orienterer om:
• de igangværende drøftelser om tilgængelige P-pladser for havnens brugere - 3 P-pladser
ved Sofieholmen Nord og 2 øst for bygningen Sofieholmen
• muligheden for PR for lystbådehavnen i Lolland-Falsters turistguide 2022. Bestyrelsen
besluttede at deltage i annonceringen, hvis de øvrige klubber også deltager.
• at indhalerlinerne skal fjernes af hensyn til uddybningen af havnen, som starter i
november 2021.
• visioner for havnefronten, herunder at denne ikke umiddelbart inkluderer plads til
vinteropbevaring af både. Opfordring til aktiv deltagelse i orienteringsmøderne den 28.9,
den 6.10 og den 12.10.2021.
Martin og Ulla orienterede om muligheden for tilskud til aktiviteter til fremme af det det lokale
fællesskab og skabelse af en sundere og mere involverende mad- og måltidskultur. Martin,
Dorte og Ulla foreslår, at dette tilskud blandt andet inddrages i Sejlforeningens klubaften den
23.11.21 og den 03.12.21. Nærmere aftales med ”festudvalget” og VST.
2. Nyt fra AMBA’et
Intet at berette da AMBA’et har møde den 29.09.21.
3. Opsamling efter Guldborgsund Baltic Race
Ved evalueringsmødet var der meget, meget positive tilbagemeldinger dels fra de deltagende
sejlere dels fra tovholderne. Flere sejlere har tilkendegivet, at de meget gerne deltager næste år,
også gerne hvis der bliver mulighed for deltagelse med ”fuld” besætning. Dette vil den
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kommende styregruppe overveje. Susanne Lose bliver tilknyttet som PR-medarbejder i
planlægningen af næste års sejlads.

4. Planlægning af indsats for valg af nye formand
Bestyrelsen drøftede betydningen af en fælles indsats for at tiltrække en kandidat til
formandsposten, herunder en understregning af at arbejdsopgaverne også fremover tilstræbes
fordelt mellem de enkelte bestyrelsesmedlemmer.
Som nok en appetitvækker udarbejder Carl Erik en kortfattet beskrivelse af formandsjobbet til
hjemmesiden til potentielle kandidater.
5. Status for økonomien, herunder indtægter fra gæstesejlere
Martin orienterer om, at Vikingens økonomi hænger fornuftigt sammen, men at der i forhold til
regnskabet for 2019 p.t. mangler indtægter fra gæstesejlere svarende til ca. 20.000 kr. Da det
næppe er sandsynligt, at de næste uger vil ændre væsentligt på dette, er der ansøgt om
kompensation for de manglende indtægter.
6. Drøftelse af planer for renovering af toiletter i klubhuset
Udskydes til oktober-mødet.
7. Eventuelt
Hans Jørgen forslår, at der i Vikingen arbejdes på at blive udnævnt til ”Sikker havn”. Forslag til
tiltag i relation til dette drøftes ved oktober-mødet.
I år vil der være fest i anledning af standerstrygningen den 30.10.21 kl. 18.00. Af hensyn til
pladsen vil der være et maksimum på 60 deltagere – tilmelding efter først-til-mølle princippet
deadline vil være senest den 25.10.21. Der er en deltagerpris på 100 kr. per person – ”all
inclusive”, som indbetales ved tilmeldingen. Standerstrygningen vil foregå lige inden spisningen.
Festudvalget består af Jeanette, Dorte og Ulla. Musikunderholdningen aftales nærmere med
Carl Erik.
VST vil efter at alle både er kommet på land opsætte ”anti-mågesnorene” broerne.
Punkter til næste møde:
• tiltag med henblik på udnævnelse til ”sikker havn” – Hans Jørgen
• renovering af toiletterne i klubhuset – Hans Jørgen
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