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Referat Bestyrelsesmøde 

 mandag den 28. februar 2022 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 
 

- i mødet deltog også Lene Kristiansen. 

 

1. Siden sidst 

Carl Erik orienterede om: 

• at uddybningen af havnen er færdig. Der er fjernet 12.000 m3 dynd og havbund. Særligt 

interesserede kan nærstudere resultaterne på billedet af havnens nuværende bund, som bliver 

hængt op i klubhuset. (Carl Erik sørger for udprint) 

• at Michael Saunte er kandidat til den ledige bestyrelsespost. 

 

Klaus/ Martin og Hans Jørgen orienterede kort om de foreløbige planer for udvidelsen af Kildegaards 

plads. 

 

2. Opfølgning på medlemsmødet den 22.02.22 

Alle medlemmer har fået udsendt Susanne Loses opsummering af gruppedrøftelserne. 

Tilbagemeldingerne er nyttige input til den nye bestyrelses arbejde. Opfordringen til yderligere 

uddelegering af formandens opgaver til bestyrelsesmedlemmer og andre, vil danne udgangspunkt for 

drøftelserne ved det konstituerende bestyrelsesmøde og fremover. 

 

Et af forslagene, som straks føres ud i praksis, er udarbejdelse af en aktivitetsoversigt, som præsenteres 

ved den kommende generalforsamling. Herefter der vil være mulighed for at melde sig som tovholder 

for de enkelte aktiviteter. Hvis ingen melder sig som tovholder for aktiviteten – aflyses den. Ulla 

udarbejder en oversigt til fremvisning og udfyldelse ved generalforsamlingen. 

 

3.  Formandsposten 

Bestyrelsen drøftede forskellige mulige uddelegeringer med henblik på at gøre formandsposten mere 

attraktiv. Herunder mulighederne for at få hjælp til opdateringer af hjemmesiden, hjælp til opdatering af 

medlemsregisteret, samarbejde med Harba m.m. Hans Jørgen vil gerne fortsat være tovholder for VST, 

Carl Erik vil fortsat gerne hjælpe med forskellige opgaver herunder Musik på broen m.m. Idéerne 

videregives til den nye bestyrelse. 
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For at genetablere den i vedtægterne tilstræbte adskillelse af valg af formand og valg af kasserer vedtog 

bestyrelsen, at det kommende valg af formand er gældende for 1 år og valg af kasserer er for 2 år. 

 

Trods mange forskellige initiativer har ingen meldt sig som formandskandidat. Bestyrelsen besluttede at 

anbefale generalforsamlingen at vælge Ulla til formand. 

 

Ulla retter dagsordenen for generalforsamlingen, således at bestyrelsens anbefalinger til valg af Ulla og 

Michael fremgår.  

 

 

4. Planlægning af generalforsamlingen den 22.03.22 

Af hensyn til vurderingen af et eventuelt behov for større mødelokale og bestilling af mad fastlægges 

deadline for tilmelding til generalforsamlingen til den 15.03.22 kl. 8.00. Bindende tilmelding er lettest at 

styre via MobilePay, derfor fastlægges det, at tilmelding forudsætter indbetaling af et symbolsk beløb på 

10 kr. til Vikingens MobilePay nummer. 

 

Hvis der tilmeldes mere end 50 vil generalforsamlingen af hensyn til passende afstand blive flyttet til et 

andet lokale. Carl Erik undersøger muligheden for at flytte til roklubbens lokaler. 

 

Lene varetager dirigentopgaverne og sørger for to sæt stemmesedler, hvis der bliver brug for skriftlig 

afstemning ved generalforsamlingen.  

 

Anretning og servering af maden inden generalforsamlingen samt efterfølgende oprydning sørger Ulla og 

et par medhjælpere for. 

 

5.  Eventuelt 

Bestyrelsen beslutter, at det konstituerende bestyrelsesmøde foregår efter generalforsamlingen. 

 

Det aftales, at der er middag i klubhuset for bestyrelsen m.fl. fredag den 11.03 kl. 18.30. Ulla sørger for 

bestillinger af mad m.m.. 
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