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Referat Bestyrelsesmøde 

 Den 1. juni 2022 kl. 18.30 

 

                                       Mødt Afbud 

Ulla Klimt - formand X  

Klaus Møller – næstformand X  

Martin Sønderskov – kasserer X  

Marianne Pedersen – sekretær, bestyrelsesmedlem           

Edin Dervisevic - bestyrelsesmedlem X  

Michael Saunte - bestyrelsesmedlem  X 

Henrik Piil – formand for AMBA’et x  

 
 

1. Godkendelse af referat fra mødet den 04.05.22 

Forslag til referat fra sidste møde er ikke fremsendt. Ulla rykker Marianne for det. 

 

2. Siden sidst 

 Møde med Guldborgsund kommunes havnemyndighed og repræsentanter fra 

Sejlklubberne i Guldborgsund kommune (SIG) Klaus deltog fra Vikingen og orienterede 

fra drøftelserne blandt andet om udfordringerne i forbindelse med uddybningen af 

havnen. Repræsentanterne fra kommunen fremhævede, at disse møder var en god 

anledning til nyttig input til dem. Ulla og Klaus vil satse på fremover at deltage i disse 

møder.  

 Guldborgsund Baltic Race 2022 nærmer sig, der nu underskrevet partnerskabsaftaler, 

ansøgt om diverse tilladelser til aktiviteterne og salg. Desværre er der for nuværende kun 

25 tilmeldte både. Deadline for tilmelding er 15.07.22. 

 Skt. Hans bål ved Slotsbryggen – i lighed med sidste år planlægges der flotillesejlads 

med lys på bådene fra Hamborgskoven og frem til arealet foran Trekanten, hvor der vil 

være taler, musik og afbrænding af Skt. Hans bål. Der vil blive mulighed for tilmelding til 

fælles tapas-spisning i Vikingen inden afsejlingen. (Ulla og Dorte er tovholdere) Flere 

informationer følger per mail. 

 Gulvet i klubhuset trænger til en polish-behandling. Ulla indhenter forskellige tilbud på 

dette og aftaler med VST, hvornår det mest praktisk kan sættes i værk. 

 Motorbådsklubben Guldborgsund har forespurgt om Vikingen vil være med i etablering af 

en fælles fibernetforbindelse til broerne. Tilbuddet på etablering af fibernetforbindelsen 

med 100 / 100 Mbits/s omfatter udover installationen en pris på 399 kr. per måned. 

Aftalen er uopsigelig i 36 måneder. Umiddelbart dækker vores nuværende noget billigere  

internetforbindelse behovet. Efterlysning af andre opfattelser sker blandt andet efter 

tirsdagskapsejladsen kommende tirsdag. 
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3. Nyt fra AMBA’et 

Henrik orienterede om: 

 at lejekontrakten irt. vinteropbevaringspladserne til bådene er på plads. Betaling for 

strøm og vand vil være inkluderet i prisen. Prismæssigt vil de nye 

vinteropbevaringspladser være nogenlunde svarende til de nuværende priser. AMBA’et 

skal kun betale for de vinteropbevaringspladser, der bruges.  

 at arealet ved masteskuret vil give mulighed for opbevaring af 35-40 master. 

 at der vil blive etableret en offentlig gangsti langs vandet fra Fiskeriforeningen og frem til 

”vinskibet”. 

 at der arbejdes videre med etablering af en hensigtsmæssig placering af en miljøstation 

og et tankanlæg.  

 

4. Nyt fra ungdomsafdelingen 

 Hjælpere til ungdomstræningen 

 Tilbud om instruktørkursus i Dansk Sejlunions regi? 

 Deltagelse i Aktiv Sommer? 

Punktet udgik, da Michael ikke havde mulighed for at deltage i bestyrelsesmødet. Blandt andre 

Carl Erik Hansen har tilbudt at være hjælper ved ungdomstræningen. 

 

5. Status for økonomien 

Martin orienterede kort om Vikingens økonomi. Alle har betalt for pælepladserne og med 

undtagelse af ganske få, er kontingentet også betalt. Der er fortsat stor usikkerhed omkring 

antallet af ungdomssejlere. 

 

6. Udarbejdelse af introduktionsmateriale til nye medlemmer – hvem vil? 

Der er kommet mange nye sejlere til Vikingen, som erfaringsmæssigt har brug for skriftlig 

information til understøttelse af den mundtlige. Her kan en informationsmappe være nyttig. 

Punktet drøftes ved næste møde. 

 

7. Fordeling af havnefogedopgaver 

Der mangler kun tilknytning af en havnefoged til ganske få uger. De sidste uger kan sikkert 

fordeles efter næste tirsdagskapsejlads. 

Med enkelte rettelser blev forslaget til revideret beskrivelse af havnefogedopgaver godkendt. 

Ulla sørger for distribuering og introduktion af de første havnefogeder. 

 

8. Præmier til vindere af tirsdagskapsejladserne – erstatning for skibsglas 

Lageret af skibsglas med Vikingens logo på er opbrugt. Det giver mulighed for revurdering af 

præmier til vinderne. Ved sidste bestilling (2018) kostede hvert glas i gennemsnit 240 kr. Er det 

fortsat attraktivt – eller kan det erstattes med en anden præmie? Ulla forsøger at få en afklaring 

af dette per mail inden 07.06.22. Hvis ikke det lykkes, så udsættes beslutningen til næste møde. 
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9. Eventuelt 

Den gamle aftale med Guldborgland Sejlklub (Lolland), som giver gratis gæsteplads for 
Guldborgland-sejlerne i to nætter i Vikingen og halv gæsteleje for Vikingen-sejlerne i 
Guldborgland, er kendt af ganske få. Ordningen giver anledning til mange tvivlsspørgsmål, ikke 
mindst da den kun er gældende for Vikingens pladser. Kan denne aftale opsiges? Martin ”graver 
i historien”. 
 
Næste møde er onsdag den 3. august 2022 kl. 18.30. 
 
Punkter til dagsordenen: 

 Aktivitetsoversigt for efteråret/vinteren 2022/23 

 Repræsentanter til arbejdsgruppe med henblik på øget samarbejde med de øvrige 
klubber 

 Udarbejdelse af introduktionsmateriale til nye medlemmer 

 Revision af broplanen 
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