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Referat Bestyrelsesmøde 

 onsdag den 1. december 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  
 

- også indbudt er Lene Kristiansen, Henrik Piil 

 

 

1. Drøftelse af meninger og holdninger til fremtidig placering af både om vinteren,  

 masteskur, mastekran m.m. samt forslag til mulige løsninger 

Henrik orienterede om udfordringerne i relation til vinterpladser til bådene ved mastekranen, 

placeringen af Marittima samt rygter om etablering af et havnebad ved mastekranen. 

 

Med hensyn til udnyttelsen af pladsen ved mastekranen forefindes der en aftale, som er indgået 

mellem Christian Refstrup, Guldborgsund kommune og Carl Erik Hansen, AMBA’et, 

indeholdende en præcisering af AMBA’ets sommer- og vinterudnyttelse af pladsen ved 

mastekranen til henholdsvis p-pladser, mulighed for rigning og afrigning af både med brug af 

mastekranen og landsætning af havarerede både om sommeren samt opbevaringsplads for 

både om vinteren. Forslaget om en ændret placering af Marittima netop ved mastekranen er i 

modstrid til denne aftale. Placeringen af Marittima her vil desuden give et stort behov for ekstra 

p-pladser og vil give gener for besøgende i lystbådehavnen og beboerne omkring, herunder støj 

da der er opnået bevilling indtil til kl. 2.00. 

 

Bestyrelsen tilsluttede sig, at der sendes en fælles udtalelse til Guldborgsund kommune om, at 

vi ikke kan acceptere disse mulige ændrede vilkår. Vi må holde fast i behovet for en mastekran 

og masteskur i tæt tilknytning til vandet samt i mulighederne for p-pladser og plads til 

vinteropbevaring af både. Henrik Piil går videre med dette i AMBA’et. 

 

Vikingens bestyrelse stiller sig uforstående overfor den udmelding, der er kommet fra 

Guldborgsund kommune,” at lodserne ikke ønsker at sejle forbi Marittima, under kraftig 

vestenvind. Dette skulle være begrundet i at det kan være vanskeligt at vende det skib som 

lodsen ankommer med”. Nu har man i de sidste min. 100 år kunnet sejle forbi langs med kajen, 

når der lå andre skibe fortøjret. Vi ønsker en nærmere orientering af, hvad grunde nu er til at den 

sejlads ikke længere kan lade sig gøre ?. Det er jo netop det faktum, at lodsernes ønskede 

begrænsning, fjerne hele grundlaget for vinskibets fremtidige virke. Vikingens formand retter 

henvendelse til GK ved. denne sag. 
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2.   Drøftelse af forslag til ændringer i ledelsesstrukturen fra Leif Videcrantz 

Bestyrelsen drøftede forslagene fra Leif Videcrantz til ændringer i ledelsesstrukturen i 

Sejlforeningen Vikingen. 

 

Forslaget om at formanden tegner Vikingen ud ad til er umiddelbart helt i overensstemmelse 

med de gældende vedtægter, med mindre der menes noget mere med ”tegne udadtil”. 

Bestyrelsen opfordrer Leif til en præcisering af forslaget, om der lægges op til en ændring i §12.  

 

Den nuværende problemstilling er dog desværre, at det ikke indtil nu er lykkedes at finde en 

formandskandidat. Et uformelt medlemsmøde vil give en mulighed for at høre medlemmernes 

forventninger til fremtiden for Sejlforeningen Vikingen og til en fremtidig ledelsesstruktur. 

 

I forslagene fra Leif er der endvidere et forslag om, at formanden og bestyrelsen udarbejder en 

plan over årets aktiviteter. Der findes allerede en oversigt over alle arrangementer på 

hjemmesiden. 

 

Leif foreslår bestyrelsen, at der til hver aktivitet udpeges en aktivitetsleder, der har fuld 

kompetence til at træffe alle afgørelser for aktivitetens udførelse. Dette er umiddelbart ikke i 

overensstemmelse med de nuværende vedtægter, hvor det er formanden, der tegner foreningen 

og i dennes fravær er det næstformanden. I mange af foreningens aktiviteter uddelegeres 

opgaverne, og der samarbejdes med andre samarbejdspartnere og myndigheder. Dette 

samarbejde vil blive besværliggjort. Bestyrelsen opfordrer Leif til en præcisering af forslaget og 

et forslag til konkret forslag til tekst for ændring af §12. 

 

Med henblik på at høre medlemmernes forventninger til fremtiden for Sejlforeningen Vikingen 

inviteres alle medlemmer til medlemsmøde  

 

tirsdag den 04.01.22 kl. 19.00. 

 

Stedet vil afhænge af antallet af tilmeldte. Carl Erik udsender en invitation via mail og tilmelding 

via sms.   

 

Ulla udarbejder på baggrund af drøftelserne et forslag til svar til Leif. 

 

3.  Eventuelt 

Bestyrelsen vil bede Susanne Lose om at facilitere medlemsmødet herunder en idégenerering i 

relation til: 

• Hvilke forventninger har medlemmerne til Sejlforeningen Vikingen? 

• Hvordan driver vi foreningen i fremtiden? 

  

Martin uddelte og fremlagde kort forslaget til et estimeret regnskab for 2021. Det ser fornuftigt 

ud. 
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Bestyrelsen udarbejder forslag til vedtægtsændringer i relation til: 

. 

• ændring af § 15 – ”Vikingen kan ikke indgå i eller inddrages under nogen anden sejl- 

eller motorbådsklub” 

• ændring § 3 ”Foreningen er medlem af Dansk Sejlunion”  

 

Disse ønskes drøftet ved den kommende generalforsamling. 
 
Efter opfordring fra den nye bestyrelse vil Hans Jørgen gerne udarbejde ansøgningen til 
Kulturelt Samråd om tilskud til næste års ”Musik på broen”. 
 
 
Næste bestyrelsesmøde: 
 
den 18.01.22 kl. 18.30 
 
 
 
05.12.21/UKL 
 
 
 


