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Sejlforeningen Vikingen 

 

             

Referat Bestyrelsesmøde          

 den 22. oktober 2019     

 

                                                  Mødt Afbud 

Carl Erik Juel Hansen - formand                                                             x  

Hans Jørgen Kristiansen - næstformand                       x  

Martin Sønderskov - kasserer              x  

Ulla Klimt - sekretær                 x  

Louis Grausø - bestyrelsesmedlem    x  

Klaus Møller - bestyrelsesmedlem x  

Henrik Piil - bestyrelsesmedlem x  

     

Lars Solberg Wollesen – ungdomsafdelingen (udenfor bestyrelsen). (x)  

 
 
1.  Godkendelse af referat af 22/8 2019 

Ingen bemærkninger til referatet. 

 

2. Besøg af Lars Wollesen. Drøftelse af bestyrelsens skriv af 22. august 2019 

P.t. har ungdomsafdelingen en 29', en Europajolle, to Tera joller, 4 Feva joller, tre Laser joller, otte 

Optimist joller og to følgebåde til rådighed. 

I forbindelse med aktiviteterne for at blive "Ungdomsvenlig sejlklub" har ungdomsafdelingen udarbejdet 

diverse regelsæt for ungdomssejlernes brug af jollerne herunder følgebådene og brug af klublokalet. De 

konkrete regler kan findes på klublokalernes opslagstavler.  Sejlads i følgebådene kræver ikke 

speedbådskørekort. 

I forbindelse med ungdomssejlernes brug af klubbådene skal der udarbejdes et regelsæt, som præciserer 

forudsætningerne for lån af klubbådene. Dette regelsæt skal blandt andet omfatte, at sejleren ombord 

er medlem af ungdomsafdelingen, har de nødvendige færdigheder i boathandling og sikker sejlads samt 

har dokumentation for disse færdigheder med underskrift fra ungdomsafdelingens leder. Regelsættet 

skal ligeledes indeholde informationer om, hvem sejleren kan kontakte i tilfælde af problemer til søs i 

klubbådene. For at kunne håndhæve disse regler, er der brug for udstedelse af medlemsbeviser til 

ungdomssejlerne og udarbejdelse af en oversigt over ungdomssejlere på hjemmesiden og i 

ungdomsafdelingens klubhus. Lars vil sørge for dette.  
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3. Rigets tilstand. Herunder status på Vegvisir 2019. Generel økonomi. Status på  

    gæstesejlerindtægter. Status på omkostning/budget ved afvikling af jubilæum. 

    status på medlemmer, tilgang/afgang 

Martin gennemgik driftsregnskabet til nu. Der har ikke været mulighed for at udnytte hele 

lokaletilskuddet fra kommunen i indeværende år, hvorfor de ikke udnyttede midler skal tilbagebetales. 

Udgifterne til fejringen af jubilæet svarede nogenlunde til indtægterne.  

Bestyrelsen beslutter, at restbeløbet i jubilæumsfonden overføres til den nye fond for særlige forhold. 

Det tegner til at 2019 vil give et pænt overskud. 

I 2019 er der 99 betalende seniormedlemmer (et lille fald) og 8 ungdomsmedlemmer. 

 

Det aftales at indkøbe 2 af P.H. Bergmanns fotos fra Vegvisir 2019 til ophængning i klubhusset. 

 

4.Status på ledige bådpladser 

Sejlforeningen Vikingen har 70 pælepladser til rådighed, heraf er nogle ikke så anvendelige. I øjeblikket 

er der udlejet 57 pladser. Der er således 10 ledige "anvendelige" bådpladser 4 store og 6 mindre pladser) 

til udlejning. 

 

Ved de 3 yderste pælepladser ved sydbroen kan pælene med fordel flyttes, således at fortøjningen af 

båden bliver lettere. Henrik vil tage ønsket med til drøftelse i AMBA'et.  

 

5. Indkomne indlæg til klubblad 

Indholdet i klubbladet aftales. Klubbladet vil udkomme i starten af november og vil ikke blive udsendt 

men uddelt ved klubaftenerne og ligge til afhentning i klubhuset. 

 

Bestyrelsen beslutter, at informationer om stort og småt i klublivet fremover vil komme til at ligge på 

hjemmesiden, herunder informationer om aktiviteter, indkaldelse til generalforsamling og 

tirsdagskapssejladserne. Det kommende klubblad vil derfor blive sidste.  

 

Remindere om aktiviteter vil fortsat blive udsendt via sms. 

 

6. Optimistjolle initiativ 

Carl Erik orienterede kort om det spændende nye samarbejde med elever i 5. klasse og lærere på 

Sophieskolen.  

 

Initiativet skønnes på sigt at kunne give 10-15 nye ungdomssejlere. Dette vil kræve flere instruktører til 

ungdomssejlerne. Louis påtager sig at forsøge at overtale "ældre ungdomssejlere" til at give en hånd 

med, ligesom han undersøger mulighederne for tilskud til ekstra udstyr fra forskellige fonde. 

 

Bestyrelsen vil afklare, hvilke muligheder der er for at give honorar til disse instruktører. 
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7. Parkeringspladser ved GP 

AMBA'et er i gang med at skaffe flere p-pladser ved Guldborgsund pavillonen til brug for sejlernes af-

/pålæsning af udstyr til bådene. 

 

8. Status på Guldborgsund kommune/ Slotsbryggen – uddybning 

Planerne om uddybning af havnene vil blive drøftet i kommunalbestyrelsen i december 2019. 

 

9. Sejlklubber i Guldborgsund (SIG) 

Henrik orienterede fra mødet med repræsentanter fra sejlklubberne omkring Guldborgsund. Der er 

dannet en ny forening, Sejlklubber i Guldborgsund SIG. Formålet er at forene alle gode kræfter for at 

bevare broåbning til den sydlige del af Guldborgsund. 

 

10. Generalforsamlingen 

Dagsordenen for generalforsamlingen blev godkendt og den offentliggøres i klubbladet samt på 

hjemmesiden.  

 

Der arrangeres fælles spisning inden generalforsamlingen til en pris på 25 kr per medlem. Hans Jørgen 

bestiller manden og Carl Erik er tovholder. 

 

11. Musik på broen i fremtiden (Coda afgifter) holdt op imod omkostninger 

Bestyrelsen beslutter at holde fast i musik på broen arrangementerne. Der aftales en ramme på 

maksimalt 10.000 kr i udgifter for klubben. Hans Jørgen foreslår, at vi sender en ansøgning om tilskud til 

Kulturelt Samråd i Guldborgsund kommune.  

 

Carl Erik laver aftaler med musikgrupperne for den kommende sommer.  

 

12. Ny formand i 2021 

Carl Erik annoncerer, at der bliver brug for en ny formand i 2021. Bestyrelsen efterlyser kandidater til 

denne spændende post relevante steder. 

 

13. Eventuelt 

Ulla udsender snarest muligt forslag til tidspunkter for middag for bestyrelsen og særlig indbudte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
03.11.19/UKL 


