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Referat Bestyrelsesmøde 

 Den 7. september 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. Kommentarer til referat fra mødet den 03.08.22 

Henrik gjorde opmærksom på, at muligheden for vinteropbevaring af både på havnepladsen var 

åben for alle og ikke kun medlemmer af de tre foreninger i AMBA’et. Muligheden indføjes som 

en nyhed på Vikingens hjemmeside. 

  

2.   Siden sidst 

 

Status efter Guldborgsund Baltic Race 2022 

Udskydes til næste bestyrelsesmøde, da Michael ikke kunne deltage i mødet.  

 

Forslag til dato for fællesmøde for bestyrelserne for de tre klubber 

Ulla har sendt en invitation til formændene for Bådklubben Guldborgsund og Fiskeriforeningen 

per mail. Der er lagt op til et møde mellem de tre bestyrelser, hvor vi skal drøfte hvilke ønsker og 

forventninger vi har til kommende fælles aktiviteter og planlægning af disse. 

Forslag til mødetidspunkt er onsdag den 12.10.22 kl. 19.00 i Vikingen klubhus. 

Nærmere planlægning af mødet udsættes til oktober-mødet. 

 

Opsigelse af aftale med Guldborgland Bådelaug 

Ulla har haft kontakt med formanden for Guldborgland Bådelaug Niels Engel, som vil sætte 

stillingtagen til en mere detaljeret skriftlig aftale alternativt opsigelse af aftalen på dagsordenen 

for deres næste bestyrelsesmøde. 

 

Indkøb af præmieglas 

Glassene er indkøbt og leveret, 18 rødvinsglas og 12 hvidvinsglas, så er der præmier til et par 

års kapsejladser. Det lykkedes ikke at skaffe glas med et påtrykt logo i blåt. Logoet er i stedet for 

håndindgraveret. Anskaffelsespris 210 kr. per rødvinsglas og 135 kr. per hvidvinsglas. 

 

Henvendelse fra Sikringsstyrelsen om tilsyn af elinstallationer 

Sikringsstyrelsen har meddelt, at de vil foretage et rutinemæssigt tilsyn af lystbådehavnens 

elinstallationer. Henrik Piil deltager i dette tilsyn og være ansvarlig for at eventuelle fejl bliver 

udbedret ag AMBA’et. 
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Udarbejdelse af introduktionsmateriale til nye medlemmer 

VST har ikke meldt tilbage med frivillige til denne opgave. Ulla vil efterspørge frivillige ved næste 

VST-møde. 

 

Status for klubbens udgifter til el 

Set i lyset af den hastigt voksende pris per kWh har Martin fulgt op på Vikingens elregning indtil 

nu. Allerede nu kan det estimeres, at elregningen vil blive noget større, men det ser fornuftigt ud 

i forhold til den budgetterede udgift. 

 

Især i relation til de kommende vinteraktiviteter i klubhuset skal der være en øget 

opmærksomhed på, at varmepumperne ikke er tændt i længere tid end nødvendigt. 

 

Evaluering af Musik på Broen 

Der har været afholdt 3 musikeftermiddage på broen denne sommer. Den planlagte fjerde 

eftermiddag måtte aflyses grundet sygdom blandt musikerne. Antallet af tilhørere var mellem 15 

og 40 heriblandt desværre ikke mange gæstesejlere. Hans Jørgen tager sig af afrapporteringen 

til Kulturelt Samråd. Planlægningen og afholdelsen af næste års Musik på Broen kan være et 

eksempel på en fællesaktivitet med de andre klubber ved lystbådehavnen. 

 

Lån af klubhuset 

Klaus har indgået aftaler om lån af klubhuset frem til starten af 2023. Hvilke dage klubhuset er 

udlånt fremgår af den store kalender i depotrummet.  

 

3.  Nyt fra AMBA’et 

Informationer om vinteropbevaringspladser 

Nærmere informationer om mulighederne for vinteropbevaring af både på den nye havneplads 
vil snarest muligt blive udsendt til alle medlemmer via Harba. Administrationen af vinter-
opbevaringspladserne varetages af Bådklubben Guldborgsund. Ønske om en vinteropbevarings-
plads skal sendes til John Kildsgaard – jokil1006@outlook.dk senest den 1. oktober 2022. 
Forventet bådoptagningsdag er fredag den 14. oktober 2022. 

Henrik orienterede om, at der på havnepladsen bliver mulighed for at etablere et aflåst 

masteskur. Disse mastepladser kan efterfølgende udlejes også via AMBA’et. Det vurderes, at 

der vil være interesse for denne mulighed. AMBA’ets bestyrelse vil udarbejde en 

projektbeskrivelse.  

 

4.  Nyt fra ungdomsafdelingen 

 

Aflysning af efterårets ungdomstræning 

Det er desværre ikke lykkedes at skaffe en træner heller ikke en mod betaling. Derfor er 

ungdomstræningen i efteråret 2022 aflyst. Aflysningen er sendt per mail til de tre tilmeldte børn, 

annonceret på ungdomsafdelingens FaceBook og på hjemmesiden. 

Drøftelser af, hvordan kommer vi videre udskydes til næste bestyrelsesmøde, så Michael kan 

deltage. 

mailto:jokil1006@outlook.dk
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Henvendelse fra tidligere ungdomssejlere om mulighed for brug af joller 

To tidligere ungdomssejlere har henvendt sig, de vil gerne have mulighed for at låne klubbens 

joller engang imellem. 

Bestyrelsen beslutter blandt andet af hensyn til de ansvarsmæssige og forsikringsmæssige 

forhold samt de mulige praktiske udfordringer ikke at åbne op for udlån af joller i den periode, 

hvor ungdomstræningen er aflyst. 

 

5.  Oversigt over planlagte aktiviteter i efteråret/vinteren 2022/23 og fordeling af  

     tovholderopgaver 

Marianne kunne ikke deltage i mødet. Ulla vil sammen med Marianne udarbejde en oversigt 

over de planlagte aktiviteter i efteråret/vinteren 2022/23 og lave aftaler med eventuelle 

oplægsholdere, således at oversigten kan blive publiceret snarest muligt. 

 

6.  ”Sikker havn” – hvordan kommer vi videre? 

Klaus fortalte fra mødet med repræsentanter fra de andre klubber om behov for indkøb af 

redningsstiger. Umiddelbart er der brug for i alt 28 redningsstiger. AMBA’et tager initiativ til det 

videre arbejde med en certificering af havnen. 

  

7.  Eventuelt 

Ulla efterlyser vilkår for lån af Vikingens klubbåde, herunder Mester Benzon og Freja. Af hensyn 
til de ansvarsmæssige og forsikringsmæssige forhold bør vilkårene for sejlads i klubbådene 
beskrives. Ulla udarbejder et forslag til drøftelse ved næste bestyrelsesmøde. 
 
Klaus efterlyser registreringsattester for klubbens trailere og foreslår, at en kopi af attesten 
placeres i et rør, som fastgøres på traileren. Martin tager sig af denne opgave. 
 
Standerstrygningens planlægningsgruppe forespørger om betaling for deltagelse i spisningen 
efter standerstrygningen. Bestyrelsen beslutter, at klubben betaler for maden efter 
standerstrygningen, men at deltagerne selv betaler for drikkevarer. 
 
Næste bestyrelsesmøde: onsdag den 5. oktober 2022 kl. 18.30 
 
Forslag til punkter: 
 

 status efter Guldborgsund Baltic Race 

 ungdomstræning i foråret 2023 – hvordan kommer vi videre? 

 vilkår for sejlads i Sejlforeningen Vikingens klubbåde 

 planlægning af fællesmøde for bestyrelserne fra de tre klubber ved lystbådehavnen 

 beskrivelse af og budget for udvidelsen af Kildegaards plads. 
 
 
 


