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Referat Bestyrelsesmøde 

 Den 2. november 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 05.10.22 

Beskrivelse af vilkår for lån af klubbådene bliver revideret sammen med Jimmy, blandt andet med 

angivelse af tilgængeligt udstyr i bådene og en afgrænsning af det mulige sejladsområdet svarende til 

”mellem broerne”, nærmere bestemt mellem Frederik den 9. bro i syd og Guldborgbroen i nord. 

Aftalen med Guldborgland Sejlklub er opsagt. 

Martin sørger for ajourførte registreringsattesterne for ungdomsafdelingens bådtrailere.  

 

2.   Siden sidst 

Opsamling på fællesmødet med bestyrelserne fra de tre klubber ved lystbådehavnen 

Ved mødet deltog 2 repræsentanter fra Fiskeriforeningens, ingen fra Bådklubben Guldborgsund og 4 fra 

Sejlforeningen Vikingens bestyrelser. Formålet med mødet var at udveksle forventninger og ønsker til et 

øget samarbejde. Vi er enige om, at mange opgaver løses i fællesskab, men flere kan med fordel komme 

til. Med udgangspunkt i klubbernes allerede planlagte aktiviteter drøftedes hvilke aktiviteter, der med 

fordel fremover kan være fælles aktiviteter. Disse kan blandt andet være Sankt Hans arrangement, 

pålidelighedssejlads, undervisning i hjerte-lungeredning og brug af hjertestarter. Vi aftalte at udveksle de 

forskellige klubbers aktivitetsoversigter og invitation til deltagelse. Vikingen tager initiativ til nedsættelse 

af arbejdsgruppe med deltagelse fra de tre klubber med henblik på planlægning af den kommende Sankt 

Hans flotillesejlads. 

 

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

En revideret oversigt med plads til markering af tovholdere og hjælpere er opsat på opslagstavlen. 

Påmindelse ved de kommende aktiviteter til at medlemmerne skriver sig på som tovholdere/hjælpere. 

 

Henvendelse om revision af beskrivelsen af Nykøbing F’s havne i Komma’s havnelods 

Der er kommet en opfordring fra redaktionen for Komma’s havnelods om at komme med forslag til 

rettelser til den nuværende beskrivelse af lystbådehavnen i Nykøbing F. Der er brug for en omfattende 

revision herunder beskrivelse af sejladsmulighederne sydfra og nordfra, en revision af kortet over 

havnen og dybdeangivelser. Ulla kontakter Henrik med henblik på fælles formuleringer af forslag til 

rettelser. 
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Forslag om anlæggelse af blandt andet en cykel- og gangbro henover Guldborgsund 

Bestyrelsen for Toreby Sejlklub har ansøgt om aktindsigt i kommunens ansøgning om anlæg af en cykel- 

og gangbro henover Guldborgsund. Denne nye bro kan forhindre adgang til blandt andet havnene, hvis 

det ikke bliver en klap- eller svingbro. Repræsentanter fra sejlklubberne er indkaldt til et 

orienteringsmøde med Guldborgsund kommunen for udveksling af synspunkter på dette anlæg den 16. 

november 2022. Ulla deltager. 

 

3.  Nyt fra AMBA’et 

Intet at referere fra AMBA’et. 

 

4.  Nyt fra ungdomsafdelingen 

For at få ny inspiration og idéer til igangsætningen af en ny start for ungdomstræningen i Sejlforeningen 

Vikingen har vi inviteret udviklingskonsulenten fra Dansk Sejlunion til møde den 24.11.22. Michael, Carl 

Erik og Ulla deltager i dette møde. Desværre har det endnu ikke været muligt at få involveret en forældre 

til en af Optimist-sejlerne i denne opgave. 

 

5.  Forslag til takster for pælepladser i 2023 

AMBA’et har besluttet at forhøje taksterne for pælepladserne gældende for den kommende sæson. Med 

udgangspunkt i denne forhøjelse besluttede bestyrelsen nedenstående takster: 

 

 Sommerplads Vinterplads 

Pontonbro i nordbassinet 3.025 1.008 

Landbroen 4.125 1.375 

Nordbroen 4.125 1.375 

Sydbroen – yderste 4 brede pladser 4.730 1.576 

Sydbroen – de næste 9 pladser 4.125 1.375 

Sydbroen – de øvrige 15 pladser 3.630 1.210 

Langsligger pladser 4.730 1.576 

Kanalhavnen – op til 10 meter 4.505 1.155 

Kanalhavnen – for yderligere m., per m. 462  

Kanalhavnen – over 10 meter  1.732 

Joller på land 600  

 

Enkelte mindre brugbare pladser kan være billigere. Beløbene opkræves via Harba og skal indbetales 

senest den 1. maj 2023. For hver rykker tillægges et gebyr på 100 kr. 

  

Når pælepladser udlejes i løbet af sæsonen nedsættes priserne således: 

 ved lejestart i april, maj og juni – fuld pris 

 ved lejestart i juli – 20% nedsættelse af lejeprisen 

 ved lejestart i august – 40% nedsættelse af lejeprisen 

 ved lejestart i september – 60% nedsættelse af lejeprisen 

 ved lejestart i oktober – 80% nedsættelse af lejeprisen 
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For vinterplads opkræves der 1/3 af prisen for sommerpladsen og elafgift efter måler: 

 fast afgift – 150 kr. 

 5,00 kr per forbrugt kwh. 

 

6.  Status for økonomien 

Det forventede overskud vil blandt andet grundet de ekstraordinært store udgifter til el blive noget 

mindre end budgetteret. Det ser dog stadig fornuftigt ud. 

 Det besluttes, at alle opfordres til at være ekstra opmærksomme på strømforbruget især til opvarmning 

af lokalerne.  

 

Forslag til medlemskontingent for 2023/24 

Bestyrelsen anbefaler generalforsamlingen at beslutte uændrede kontingenttakster for den kommende 

periode – nærmere bestemt for den 01.05.23 – 30.04.24. 

 

7.  Forberedelser af generalforsamlingen den 21.02.2023 

Annoncering af tidspunkt for generalforsamlingen 

Deadline for annoncering af tidspunkt for generalforsamlingen er senest den 20.01.23. Ulla sender en 

mail med invitation til generalforsamlingen ud til alle medlemmer via Harba vedhæftet et forslag til 

dagsorden og opsætter et forslag til dagsorden på opslagstavlen i klubhuset. 

 

Forslag til dagsorden for generalforsamlingen 

Bestyrelsen vil foreslå, at Lene Kristiansen vælges til dirigent og at Marianne vælges til referent. 

Bestyrelsens beretning for det forløbne år fordeles mellem bestyrelsens medlemmer og 

kontaktpersoner: 

 overordnede beretning for bestyrelsens arbejde – Ulla 

 ungdomsafdelingen – Michael 

 broer og broplan – Edin 

 AMBA’et – Henrik Piil 

 kapsejlads – Carl Erik Hansen 

 sejlerskolen – Jimmy Madsen 

 VST – Hans Jørgen Kristiansen 

Ulla forespørger kontaktpersonerne, om de er villige til at forestå en del af beretningen svarende til ca. 

3-5 minutters oplæg. 

Martin forelægger regnskabet for det forgangne år. Regnskabet vil være tilgængeligt i klubhuset senest 

den 07.02.2023. 

Bestyrelsen har ingen forslag til drøftelse ved generalforsamlingen. Indkomne forslag drøftes ved 

bestyrelsesmødet i januar. 

Ved dette års generalforsamling er der valg af formand og af 2-3 bestyrelsesmedlemmer. Ulla, Marianne 

og Edin er alle villige til genvalg. 
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Herudover er der valg af to revisorer og en revisorsuppleant. Bestyrelsen foreslår genvalg af Lene 

Kristiansen, Kim Pedersen og Lisa Hendriksen. Ulla forespørger disse, om de er villige til genvalg. 

 

Ulla tilretter forslaget til dagsordenen for generalforsamlingen og udsender det via Harba til alle 

medlemmer. 

 

8.  Forslag til tidspunkt for bestyrelsesmøder i januar og februar 2023 

De kommende bestyrelsesmøder aftales til: 

onsdag den 11.01.23 kl. 19.00 

onsdag den 01.02.23 kl. 19.00 

 

Der vil være bestyrelsesmiddag enten den 03.02.23 eller 10.02.23. Nærmere fastsættelse af tidspunkt 

sker via mail. 

 

9.  Forslag til næste års renoveringsopgaver 

I forbindelse med budgettet for 2023 indregnes udgifter til nedenstående renoveringsopgaver: 

 Lakering af standeren 

 Udvidelse af Kildegårdsplads plads 

 Nedtagning af pissoir og afblænding af rør 

 Træbeskyttelse af lågerne til affaldsbeholderne 

 Opbevaringsreoler til depotrummet i GP pavillonen 

 

10.  Eventuelt 

Næste bestyrelsesmøde er aftalt til: 

 onsdag den 11.01.2023 kl. 19.00. 

 

Forslag til dagsordenspunkter: 

 foreløbigt regnskab for 2022 og budget for 2023 

 drøftelse af indkomne forslag til drøftelse ved generalforsamlingen 


