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Referat Konstituerende bestyrelsesmøde 

 Den 22. marts 2022 

 

                                       Mødt Afbud 

Ulla Klimt - formand x  

Martin Sønderskov – bestyrelsesmedlem, kasserer              x  

Klaus Møller - bestyrelsesmedlem         x  
Edin Dervisevic - bestyrelsesmedlem  x 

Marianne Pedersen  - bestyrelsesmedlem x  

Michael Saunte - bestyrelsesmedlem x  

 
 

1. Konstituering af bestyrelsen for den kommende periode   

I henhold til vedtægternes § 12 skal bestyrelsen snarest efter generalforsamlingen konstituere 

sig. Bestyrelsen konstituerede sig som følger: 

 

Formand:     Ulla Klimt 

Næstformand:    Klaus Møller 

Sekretær:    Marianne Pedersen 

Bestyrelsesmedlemmer:  Michael Saunte, Marianne Pedersen, Edin Dervisevic 

Bestyrelsesmedlemmer i AMBA’et: Henrik Piil, Martin Sønderskov  

AMBA’ets repræsentantskab:  Henrik Piil, Martin Sønderskov, Klaus Møller, 

Marianne Pedersen, Edin Dervisevic 

 

2.  Evaluering af generalforsamlingen 

Flot tilslutning – det var lige ved at være rekord. God spørgelyst og dialog. 

 

3. Opfølgning på eventuelle beslutninger ved generalforsamlingen 

Ingen beslutninger, der umiddelbart skal følges op på. 

 

4. Fastlæggelse af tidspunkter for de kommende bestyrelsesmøder 

Næste møde i bestyrelsen aftales til: 

 

tirsdag den 05.04.22 kl. 18.30 i klubhuset. 

 

Ulla udsender et forslag til dagsorden og til tidspunkter for den kommende periodes 

bestyrelsesmøder. 

 

5. Eventuelt 

Det aftales at afholde bestyrelsesmiddag for de nye og afgåede bestyrelsesmedlemmer med 
ledsager: 
 
fredag den 08.04.22 kl. 18.00. 
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Herudover vil bestyrelsen invitere enkelte andre Vikingemedlemmer med ledsager til at deltage i 
middagen. 
 

Ulla sender invitationer ud til alle. Martin/Ulla sørger for bestilling af mad m.m.. 
 
 
Punkter til de næste møder: 

 Velkomst til og introduktion af det nye bestyrelsesmedlem 

 Fordeling af de forskellige ”faste” arbejdsopgaver i Vikingen 

 Aftaler om tidspunkter for de kommende bestyrelsesmøder 

 Oversigt over aktiviteterne i Vikingen, herunder hvem er tovholdere? 

 Opfølgning på medlemsmødet - hvordan kommer vi i gang med det videre arbejde? 

 Renovering af toiletterne 

 Udvidelse af Kildegaards plads 

 Repræsentanter fra Vikingen til arbejdsgruppen relateret til planlægning af et øget 
samarbejde med Bådklubben Guldborgsund 

 

 
27.03.22/UKL 


