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Formanden for Sejlforeningen Vikingen Carl Erik Hansen ønskede velkommen til dette års 

generalforsamling  

Carl Erik Hansen bad forsamlingen om et minuts stilhed for at ære Sejlforeningen Vikingens æresmedlem 

Niels Thal Nielsen og Flemming Hansen. 

Carl Erik Hansen ønskede særlig velkommen til nye medlemmer af Sejlforeningen Vikingen. 

 
1. Valg af dirigent og referent  
På vegne af bestyrelsen foreslog Carl Erik Hansen, at Lene Kristiansen var dirigent og Ulla Klimt var referent 

for generalforsamlingen. Begge blev valgt. 

Dirigenten konstaterede, at den ordinære generalforsamlingen er lovlig, idet den har været varslet via 

hjemmesiden, opslag i klubhuset sammen med regnskabet for 09.01.22 og genfremsendelse af dagsorden 

med forslag. 

I generalforsamlingen deltog 55 medlemmer – her af 48 med stemmeret. (Hans Jørgen deltog virtuelt) 

 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år  
Carl Erik fremlagde på vegne af bestyrelsen beretning for 2021 som har været præget af Corona og de deraf 
følgende omfattende forsamlingsrestriktioner. Det førte blandt andet til, at sidste års generalforsamling 
blev gennemført virtuelt. Standerhejsningen foregik traditionen tro, dog med pølsespisning i teltet på 
Kildegaards plads. Tirsdagskapsejladserne blev gennemført med efterfølgende udendørsspisning for at 
overholde forsamlingsforbuddene.  
 
Sankt Hans blev en uforglemmelig oplevelse, hvor vi i samarbejde med de andre klubber i havnen fik stablet 
en flot flotillesejlads på benene. Der var op imod 50 både med tændte lys og lanterne på sundet. Den aften 
var der rigtig mange mennesker ved Slotsbryggen for at se det smukke syn. 
 
I sommer og efteråret har været rigtig mange udfordringer med de meget begrænsede åbningstider for 
Frederik den 9. bro. Efter mange skriverier og møder frem og tilbage med BaneDanmark blev det en tålelig 
løsning. Men som sammen med Corona-restriktionerne gav begrænsede besøg af gæstesejlere. 
 
Men der blev heldigvis alligevel mulighed for at gennemføre det første Gulborgsund Baltic Race i august 
2021 takket være et tæt samarbejde med sejlklubberne ved Guldborgsund samt med Guldborgsund 
kommune som hovedsponsor. Carl Erik Hansen takkede alle de frivillige, som medvirkede og tilføjede et 
håb om, at de er klar igen i 2022, når løjerne gentager sig. 
 
Carl Erik Hansen fortalte om resultaterne af uddybningen af havnen, om udkastet til ny havneplan og om 
hvilken betydning det kunne få for lystbådehavnen.  
 
Ungdomsafdelingen står senest medio juni 2022 uden leder og trænere, dette mindede Carl Erik Hansen 
om. En stor tak til Lars Wollesen og Morten Henriksen for deres indsats. 
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Carl Erik Hansen sluttede af med at takke for 7 fantastiske år som formand for Sejlforeningen, som havde 
været én stor fornøjelse. En særlig tak til Hans Jørgen Kristiansen for samarbejdet. 
 
Carl Erik Hansen takkede for opbakningen hele vejen rundt. ”skipperen går fra borde og ønsker al mulig 
held og lykke til den nye” 
 
 

Beretning fra Vikingens Service Team (VST) 

Carl Erik Hansen oplæste Hans Jørgens beretning for VST’s arbejde. 
 
I 2021 var VST’s arbejde været præget af en anderledes mødefrekvens på grund af Coronaen. Heldigvis 
havde det et godt forår og en hel del af efteråret, hvor vi kunne mødes og drikke den obligatoriske kaffe 
med mere. 
 
Et udsnit af opgaver blev nævnt, såsom: 

 Rengøring af klubhus og af lamper på broerne 

 Opfriskning af den ”blå stribe” 

 Oprydning på havneområdet 

 Støbning, udlægning og renovering af frokostbøjer 

 Opsætning og nedtagning af vandslanger 

 Cykelreparationer 

 Renovering af emhætte og installation af nye ovne i klubhuset 

 Opsætning og nedtagning af betalingsautomat 

 Opsætning og nedtagning af mågeline 

 Opstilling og nedtagning af telt på Kildegaards Plads 

 Reparation af nordbro ved klubhus 

 Klargøring og afrigning til kapsejladsen Baltic Sea Race 

 Klargøring og afrigning til Sankt Hans arrangement 

 Arrangement af julefrokost  
 
Fra flere medlemmer, der er på arbejdsmarkedet, har der været fremsat et ønske om, også at kunne hjælpe 
til med nogle af projekterne. Dette vil blive inddraget i planlægningen, lovede Hans Jørgen Kristiansen.  
 
Hans Jørgen Kristiansen sluttede af med at minde om, at alle Sejlforeningen Vikingens medlemmer er 
velkommen til VST-arrangementerne og sagde tusinde tak for den store velvilje til at gøre en indsats for 
vores gamle hæderkronede klub. 
 
Beretning fra Sejlerskolen 2021 
 
Jimmi Madsen fortalte, at der desværre kun var et hold gennem i sejlersæsonen. Der manglede frivillige 
instruktører til sejlerskolen. Der var mange henvendelser fra interesserede, men at der desværre var 
udsolgt. 
 
Der er brug for en ny mast til folkebåden – det bliver et kommende projekt. 
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Beretningen blev godkendt med applaus. 
 
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år  
Med udgangspunkt i det udsendte regnskab for 2021 gennemgik kasserer Martin Sønderskov regnskabet 

for det forløbende år. 

Ved udgangen af året var der inklusive familiemedlemmer 141 aktive og 21 passive medlemmer. I 2020 var 

der 143 aktive og 18 passive. 

Vikingen havde et overskud på 21.738 - et år med sparede udgifter grundet restriktioner. 

Gæstesejlerindtægten er steget en lille smule i forhold til den meget lave indtægt i 2020.  

Status per 31. december 2021 viser, at Sejlforeningen Vikingens bank- og kassebeholdningerne stadig er 

solide. 

Regnskabet blev godkendt. 
 
4. Behandling af indkomne forslag  
Bestyrelsen havde på forhånd fremsat to forslag til ændringer i vedtægterne for Sejlforeningen Vikingen. 
 
Forslag 1: 
Generalforsamlingen ønskede fortsat medlemskab af Dansk Sejlunion. Bestyrelsen trækker forslaget. 
 
Forslag 2: 
Forudsætningen for en beslutning om en vedtægtsændring af §15 var, at der var som minimum halvdelen 
af de aktive medlemmer tilstede.  
 
Efter fintælling af antallet af tilstedeværende aktive medlemmer, var 48 til stede. Hvorfor 
vedtægtsændringen ikke kunne besluttes. 
 
Generalforsamlingen foreslog den nye bestyrelse om at arbejde videre med et øget samarbejde med de 
øvrige klubber i lystbådehavnen. 
 
 
5. Fastsættelse af kontingent  
Bestyrelsen foreslog indledningsvis en reduktion af kontingentet for aktive medlemmer for det kommende 
år.  
 
Tiden har dog forandret sig siden beslutningen omkring nedsættelse af kontingent, der er nu udsigt til 
stigende el-udgifter og kommende vedligeholdelse af klubhuset og renovering af toiletterne. Forslaget blev 
derfor ændret til uændret kontingent.  
 

Generalforsamlingen tilsluttede sig dette. Kontingentet i 2022 bliver derfor inklusive bidrag til klubhusfond 

og fonden til brug for særlige forhold: 
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Aktiv 1.000 kr. 

Junior 500 kr. 

Familie inkl. hjemmeboende børn under 21 år 1.350 kr. 

Passiv 200 kr. 

6. Valg af formand i ulige år og kasserer i lige år  
På valg var Carl Erik Juel Hansen, som ikke ønskede genvalg som formand. Valgperioden er 1 år, således at 
forskydningen af valgperiode for formand og kasserer kunne bibeholdes.  
 

Ulla Klimt blev valgt til formand for ét år. 
 
På valg var Martin Sønderskov, som var villig til genvalg som kasserer.  
 

Martin Sønderskov blev genvalgt for 2 år.  
 
 
7. Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år og 2-3 i lige år  
På valg var Klaus Møller, som var villig til genvalg. 
 

Klaus Møller blev genvalgt til bestyrelsen for 2 år 
  

På valg var Hans Jørgen Kristiansen, som ikke ønskede genvalg. 
 

Michael Saunte blev valgt til bestyrelsen for 2 år. 
 
8. Valg af 2 revisorer  
Kim Pedersen og Lene Kristiansen blev genvalgt.  
 
9. Valg af 1 revisorsuppleant  
Lisa Hendriksen blev genvalgt. 
 
10. Eventuelt  
Henrik fortalte om resultaterne for uddybningen herunder fordele og ulemper samt de foreløbige planer 

for udviklingen af havnen. 
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