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Referat Bestyrelsesmøde 

 Den 5. oktober 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 07.09.22 

Der var ingen uddybende kommentarer til referatet. 

 

2.   Siden sidst 

Status efter Guldborgsund Baltic Race 2022 

Michael orienterede om de foreløbige evalueringer af kapsejladsen. Der er indkaldt til formands- 

og bestyrelsesmøde i Guldborgsund Baltic Race aps den 6. oktober. Klaus og Martin deltager 

fra Vikingen.  De deltagende både vil blive opfordret til at indsende deres evalueringer, herunder 

idéer til PR for kapsejladsen 2023. Fokus for den kommende planlægning vil blandt være på at 

øge antallet af deltagende både især fra Tyskland. 

 

Tilsyn af lystbådehavnens elinstallationerne 

Henrik orienterede fra Sikkerhedsstyrelsens tilsyn af lystbådehavnens elinstallationer. Der blev 

konstateret ganske få fejl. Nogle få HFI-relæer i elstanderne og beskyttelseslaget omkring 

strømkablet ud til flydebroen skal skiftes. AMBA’et sørger for at disse fejl bliver udbedret.  

Fremover vil det være de enkelte klubber, som har ansvar for vedligeholdelse af elstanderne. 

 

Opsigelse af aftale med Guldborgland Sejlklub 

Ulla orienterede om, at der endnu ikke er kommet svar fra bestyrelsen for Guldborgland Sejlklub. 

Bestyrelsen besluttede, at Sejlforeningen Vikingen opsiger aftalen om gratis/reduceret 

gæsteleje.  

 

Introduktionsmateriale til nye medlemmer 

Ingen har frivilligt meldt sig til denne opgave. Edin og Ulla udarbejder et forslag til 

introduktionsmateriale og sender det til kommentarer fra bestyrelsen og fra udvalgte 

medlemmer, herunder nogle af de nye medlemmer. 

 

Ungdomsledernetværksmøde Lolland, Falster og Møn 

Udviklingskonsulenten fra Dansk Sejlunion har inviteret formænd og ungdomsledere fra 

sejlklubberne på Lolland, Falster og Møn til et ungdomsledernetværksmøde for at drøfte og 

udveksle idéer til de kommende aktiviteter i ungdomsarbejdet. Michael og Ulla deltager i mødet. 
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Udlægning af turbøjer i bredningen 

Sejlklubberne i Guldborgsund kommune (SIG) har taget initiativ til at ansøge om tilladelse hos 

Kystdirektoratet til udlægning af turbøjer i den sydlige del af bredningen. Dansk Sejlunion har 

givet tilsagn om, at de vil levere materialerne, og Toreby Sejlklub vil gerne stå for de praktiske 

opgaver med udlægning af bøjerne.  

 

Invitation til gratis kursus i livredende førstehjælp 

Ulla orienterede om, at vi igennem Guldborgsund kommunes folkeoplysningsudvalg har 
vi mulighed for et lokalt kursus i livredende førstehjælp ved hjertestop. Dette medtænkes 
ved planlægningen af forårets klubaftener. Nærmere informationer følger. 
 
Registreringsattester for trailerne 

Martin viste et eksempel på plastikrør med kopi af de respektive registreringsattester, som 

skrues fast på trailerne. Traileren til 29’eren skal omregistreres. VST forespørges, om de kan 

varetage denne opgave. 

 

3.  Nyt fra AMBA’et 

Henrik orienterede om, at AMBA’et har aftalt nye priser for pælepladser gældende for 2023. 

Priserne vil stige med cirka 5%. 

 

Certificering af havnen, herunder redningsstiger 

Henrik orienterede om, at AMBA’et har ansøgt Trygfonden om 10 redningsstiger til havnen. 

AMBA’et vil arbejde henimod at opfylde de sikkerhedsmæssige krav til en certificering af 

havnen. 

 

Genbrugsstation 

Lystbådehavnens brugere har mulighed for bortskaffelse af miljøaffald, herunder også batterier, 

spildolie m.m.. i den etablerede genbrugsstation ved Sofieholmen. Nykøbing F. Havn sørger for 

tømning af genbrugsstationen. Nøglen til genbrugsstationen hænger i udhængsskabet i 

depotrummet. 

 

Forslag til etablering af masteskur, miljøstation og tankanlæg 

På pladsen ved mastekranen vil der udover et masteskur være mulighed for etablering af en 

miljøstation og tankanlæg. Lystbådehavnen er pligtig til at tilbyde havnens brugere en mulighed 

for bortskaffelse af spildevand via en miljøstation.  

Da det fortsat er særdeles vanskeligt for både men nogen dybgang at hente brændstof fra det 

nuværende tankanlæg, vil AMBA’ets bestyrelse undersøge mulighederne for etablering af et nyt 

tankanlæg på pladsen ved mastekranen. 

Bestyrelsen anbefaler, at AMBA’et arbejde videre med etablering af en miljøstation i 2023 og 

undersøger mulighederne for et nyt tankanlæg på pladsen ved mastekranen. 
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4.  Nyt fra ungdomsafdelingen 

Michael efterlyste gode idéer til, hvordan vi får gang i ungdomstræningen i foråret 2023. Den 

store hurdle er umiddelbart, hvordan får vi engageret en ungdomstræner, som kan skabe 

kontinuitet i træningen blandt andet sammen med forældrene. Mødet med repræsentanterne fra 

vores naboklubber og Dansk Sejlunion kan måske give gode idéer. 

 

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

     tovholderopgaver 

Oplægget ”På sejltur hele verden rundt” ved Lisbeth Rasmussen er planlagt til den 10.01.23. 

Lisbeth Rasmussen beder om at få sine transportudgifter og udgifter til overnatning svarende til 

2000 kr. refunderet. Bestyrelsen accepterer dette. 

Programmet for aktiviteterne er desværre ikke klar endnu. Tidspunkterne for klubaftener og 

spiseaftener er opdaterede på hjemmesiden. 

 

6.  Fællesmøde for bestyrelserne fra de tre klubber ved lystbådehavnen 

Der deltager 1 fra Bådklubben Guldborgsund, 6 fra Fiskeriforeningen og fra Vikingen deltager 

Marianne, Edin, Martin og Ulla. 

Mødet starter med en fælles velkomst og en kort beskrivelse af grundlaget for mødet. 

Derefter lægges der op til en kort brainstorm med skitsering af ønsker og forventninger til et 

kommende tættere samarbejde mellem klubberne. Til slut opsamling fra grupperne og en 

listning af, hvordan vi kan komme videre. 

 

7.  Forslag fra hjemmesidegruppen 

Revision af hjemmesiden 

Formålet med hjemmesiden skal fremover være informationer til såvel medlemmer som 

potentielle medlemmer som gæstesejlere. Mere generelle informationer om muligheder for 

medlemmer og gæstesejlere skal fremgå af relevante undersider på hjemmesiden. Forsiden 

med nyheder anvendes til at gøre opmærksom på generelle nyheder. Nyhederne skal have 

korte publiceringsperioder. Referater fra diverse møder skal fortsat uploades. Der arbejdes 

videre med forenklingen af hjemmesidens struktur og opdateringer af tekster.  

 

Ændring af fremtidige kommunikationsveje til Vikingens medlemmer? 

For at forenkle kommunikationsvejene til medlemmerne nedlægges/sammenlægges den åbne 

og lukkede FaceBook gruppe. I forbindelse med informationer til medlemmerne om eksempelvis 

aktiviteter, tilmeldinger m.m. anvendes dels mail dels sms via Harba som kommunikationsvej. 

Mulighederne for udvidelse af modtagergruppen relateret til familiemedlemsskaber, således at 

flere end den primære kontaktperson modtager mails og sms’er via Harba, undersøges. 

 

8.  Beskrivelse af vilkår for sejlads i Sejlforeningen Vikingens klubbåde 

Udkastet til vilkår for sejlads i Sejleforeningen Vikingens klubbåde blev tilrettet. Det er væsentligt 

at præcisere, at det er den ansvarlige låner som har ansvar for sikre sikker sejlads og eventuelle 

skader. Det reviderede udkast rundsendes til kommentarer.  
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9.  Eventuelt 

Næste møde er onsdag den 2. november 2022 kl. 18.30. 
 
Forslag til punkter: 

 priser for pælepladser i 2023 

 status for økonomien 

 forslag til kommende renoveringsopgaver 

 generalforsamling 21.02.23 

 aktivitetsoversigt forår/efterår 2023, herunder tirsdagskapsejlads 
 
 
 
 


