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Referat Bestyrelsesmøde 

 Den 3. august 2022 kl. 18.30 

 

                                       Mødt Afbud 

Ulla Klimt - formand X  

Klaus Møller – næstformand X  

Martin Sønderskov – kasserer X  

Marianne Pedersen – sekretær, bestyrelsesmedlem         X  

Edin Dervisevic - bestyrelsesmedlem X  

Michael Saunte - bestyrelsesmedlem X  

Henrik Piil – formand for AMBA’et  X 

 

 

1. Godkendelse af referat fra mødet den 01.06.22 

Referatet blev godkendt uden kommentarer. 

 

2.   Siden sidst 

Ulla orienterede om: 

 at vandstandsmålinger fra forskellige lokationer herunder også Nykøbing F. havne er 

tilgængelig for alle via vandportalen.dk. Der er indsat et link på hjemmesiden. 

 en henvendelse fra Guldborgsund kommune om inddragelse af Vikingen i et skoleprojekt 

for eleverne i 2. klasse fra Sophieskolen – forår 2023. Baseret på de tidligere erfaringer 

med kurser for skoleelever i Vikingen og manglende træner til ungdomssejlerne, er det 

ikke realistisk, at vi kan indgå i dette projekt med mindre der kommer tilknytning af 

skolens lærere med sejlererfaring.    

 at planlægningen af Guldborgsund Baltic Race 2022 er i fuld gang. Der er p.t. tilmeldt 31 

både. 

 at VST gerne vil have forslag til opgaver. Umiddelbart vil det være godt at få reduceret 

knirken fra flydebroen, fastgørelse af brædderne på broen, oprydning i jollehuset (i 

samarbejde med ungdomsafdelingen). 

 at kapsejladsbestemmelserne for efterårets  tirsdagskapsejladser er ændret, således at 

der kun bliver en start samt at løbene afhængig af tilmeldte både nok også vil blive 

ændret. 

 at Folkeoplysningsudvalget inviterer til et temamøde om den attraktive foreninger – om 

ledelse ad frivillige og udvikling af foreninger den 22.08.22 kl. 18-21. Ulla deltager. 

 

3.  Nyt fra AMBA’et 

Martin orienterede om, at den nye plads til vinteropbevaring af bådene nu er etableret. Det vil 

kun være medlemmer af de tre klubber i AMBA’et, der kan tildeles en plads. Der er plads til cirka 

en halv gang flere. Prisen for en vinterplads vil være den samme som for den tidligere plads. 

Bådklubben Guldborgsund står for al administration af pladsen. Der vil snarest muligt blive 

udsendt mere information til medlemmerne. 
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Der er indkaldt til møde om placering af redningsstiger i havnen og opgørelse af behovet for 

yderligere redningsstiger, således at Tryg-fonden kan ansøges om disse. Klaus deltager i 

mødet. 

 

4. Status for fordeling af pælepladser – behov for revision? 

Der er kommet mange henvendelser fra potentielle nye medlemmer om muligheden for 

pæleplads i Vikingen. Umiddelbart er der på nuværende tidspunkt 10 ledige pladser med 

forskellige bredder og dybder. 

Ved tildeling af plads til en ny båd kan der være behov for at bytte rundt, således at bredde og 

dybde er acceptable for alle. Dette vil naturligvis foregå i mindelighed. 

 

5.  Status for økonomien 

Indtil nu har der været en positiv udvikling i forhold til antallet af gæstesejlere også set i forhold 

til antallet af gæstesejlere inden Corona. Der har været mange danske, tyske og hollandske 

sejlere. 

 

6.  Nyt fra ungdomsafdelingen 

Michael orienterer om, at det ikke er svært at finde en instruktør, der sammen med Poul og 

Jesper kan stå for ungdomstræningen. Indtil nu er der 4 sejlere, heraf en helt ny. 

Michael vil hente inspiration fra de andre sejlklubber i området. Det aftales at afholde et møde 

om planlægningen af ungdomstræningen efter første tirsdagskapsejlads den 09.08.22. 

 

Dansk Sejlunion afholder kurser for instruktører for ungdomssejlere. Disse kan være relevante at 

tilbyde de kommende trænere. 

 

Om en betalt træner kan være en løsning? Umiddelbart vil dette kræve væsentlig flere 

ungdomssejlere. 

 

7.  Oversigt over planlagte aktiviteter i efteråret/vinteren 2022/23 

Med inspiration fra de aflyste aktiviteter i foråret vil Marianne udarbejde et forslag til aktiviteter i 

efteråret/vinteren 2022/23 til beslutning og fordeling af tovholdere ved september-

bestyrelsesmødet. 

 

Vi fastholder madleverancen fra Tingsted hallen og de nuværende priser for mad og deltagelse. 

  

8.  Forslag til nedsættelse af en arbejdsgruppe med henblik på øget samarbejde  

     med de øvrige klubber 

Som opfølgning på henvendelsen fra Bådklubben Guldborgsund vil vi foreslå et fællesmøde 

med deltagelse af bestyrelserne fra de tre foreninger. Formålet med mødet er en 

forventningsafstemning af, hvad vi hver især gerne vil samarbejde om. Ulla kontakter 

formændene for de to andre foreninger med henblik på den nærmere planlægning. 
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9.  Udarbejdelse af introduktionsmateriale til nye medlemmer – hvem vil være med? 

Vores nye medlemmer skal opleve en god velkomst og information om alt det praktiske i vores 

forening. En mappe med forskellige informationsmaterialer kan imødekomme noget af dette i 

kombination med vores ”mentor” Edin. 

 

Edin og Ulla vil gerne være med i en lille arbejdsgruppe i relation til dette. Vi forespørger VST, 

om de ikke kan hjælpe med denne opgave. 

 

10. Opsigelse af aftale med Guldborgland-sejlerne om gratis gæsteplads 

Aftalen gælder kun for gæster, der lægger til i Vikingen. Dette giver en del usikkerheder. Der er 

ingen skriftlig aftale, som beskriver denne rabatmulighed, og dermed heller ikke hvordan aftalen 

opsiges. Ulla kontakter formanden for Guldborgland sejlklub med henblik på at opsige aftalen 

med virkning fra afslutningen af sejlersæsonen. 

 

11. Præmier til vindere af tirsdagskapsejladserne – erstatning for skibsglas? 

Det lykkedes ikke at få en afklaring inden sommerferien. Det eneste forslag, der er indkommet, 

er et håndklæde med broderet Vikingen-logo. 

Ulla indhenter priser for dette og på glas med indgraveret Vikingen-logo. 

 

12. Eventuelt 

Der mangler skiltning i havnen med oversigt over toiletter, affaldsbeholdere, tankanlæg, 
spisesteder, indkøbsmuligheder m.m. Ulla undersøger om Ny Nykøbing, 
Handelsstandsforeningen, Guldborgsund kommune eller? vil stå for dette. 
 
Næste møde er onsdag den 7. september 2022 kl. 18.30. 
 
Punkter til dagsordenen: 

 aktivitetsoversigt for efteråret 2022/23 

 fællesmøde for bestyrelserne for de tre foreninger 

 hvordan kommer vi videre med ”sikker havn”? 
 
 
 
 
 
11.08.22/UKL 


