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Referat Konstituerende bestyrelsesmøde 

 Den 1. marts 2023 

 

                                       Mødt Afbud 

Ulla Klimt - formand x  

Martin Sønderskov – bestyrelsesmedlem, kasserer              x  

Klaus Møller - bestyrelsesmedlem         x  

Edin Dervisevic - bestyrelsesmedlem x  

Jimmy Madsen - bestyrelsesmedlem x  

Michael Saunte - bestyrelsesmedlem  x 

 
 

1. Konstituering af bestyrelsen for den kommende periode   

I henhold til vedtægternes § 12 skal bestyrelsen snarest efter generalforsamlingen konstituere 

sig. Bestyrelsen konstituerede sig som følger: 

 

Formand:     Ulla Klimt    

Næstformand:    Klaus Møller 

Sekretær:    Ulla Klimt 

 

Bestyrelsesmedlemmer i AMBA’et: Henrik Piil, Ulla Klimt 

AMBA’ets repræsentantskab:  Henrik Piil, Ulla Klimt, Klaus Møller, Martin Sønderskov,  

     Jimmy Madsen 

 

2.  Evaluering af generalforsamlingen 

Der deltog 50 medlemmer. Det fungerede godt med opdelingen af beretningen. 

Generalforsamlingen gav fin opbakning til bestyrelsens arbejde i den forgangne periode og gode 

idéer til kommende indsatsområder. 

 

 

3. Opfølgning på eventuelle beslutninger ved generalforsamlingen 

 informationsmateriale med formelle og uformelle informationer til nye medlemmer 

efterspørges (Edin og Ulla) 

 mentorordningen kan med fordel udbygges 

 revideret broplan udsendes til alle medlemmer med pælepladser (Edin og Martin) 

 nye takster for kontingent og pælepladser på hjemmesiden (Ulla) 

 uddeling af flyers til uddeling til alle medlemmer som PR for Guldborgsund Baltic Race i 

sommertogternes havne (Ulla) 

 PR for tirsdagskapssejladserne i omkringliggende havne (kapsejladsudvalget) 

 ændring af vedtægternes §15 på hjemmesiden og vedtægterne udsendes til alle (Ulla) 

 tage initiativ til øget samarbejde med de andre klubber med henblik på en eventuel 

sammenlægning af opgavevaretagelserne fremadrettet 

 



Sejlforeningen Vikingen 

 
 

2 

 

4.  Input til budget for AMBA’et 2023 

 

- Indkøb og opsætning af redningstiger – behov: 3 nye stiger  

- Udskiftning af planker under flydebroen 

- Afsættelse af beløb til delvis dækning af kommende uddybninger af havnen 

 

Ulla bringer forslagene videre til Henrik. 

 

5.  Rapport om tilstande og kommende anlægs- og vedligeholdelsesarbejder i  

     Guldborgsunds lystbådehavne 

Et konsulentfirma har på foranledning af Guldborgsund kommune gennemgået Guldborgsunds 

lystbådehavne med henblik på en skitsering af behov for anlægs- og vedligeholdelsesarbejder. 

SIG har på vegne af sejlklubberne anmodet om aktindsigt i denne rapport. Men det er afvist med 

den begrundelse, at den er internt arbejdsmateriale. 

I sagsfremstillingen relateret til drøftelse af tilstande og aftaler for fritidshavne lægges der op til 

forskellige overvejelser omkring ”tvungen” overdragelse af havne til klubberne. Det fremgår 

ligeledes, at der i det vedtagne budget for 2023-2026 ikke er afsat midler til anlægsinvesteringer 

i de kommunale lystbådehavne. 

SIG følger dette tæt.  

 

6. Fastlæggelse af tidspunkter for de kommende bestyrelsesmøder 

Bestyrelsesmøde den første onsdag hver måned fastholdes. Der aftales møde: 

 

onsdag den 12.04.23 

onsdag den 03.05.23 

onsdag den 07.06.23 

onsdag den 09.08.23 

onsdag den 06.09.23 

onsdag den 04.10.23 

onsdag den 02.11.23 

onsdag den 06.12.23 

 

alle møder starter kl. 19.30. 

 

7. Eventuelt 

Da der ikke umiddelbart er muligheder for at få tilstrækkeligt tilskud til omkostningerne til 
musikerne i forbindelse med Musik på broen fra Kulturelt Samråd, besluttede bestyrelsen ikke at 
afholde Musik på Broen-arrangementerne i år. 
 
Invitation til deltagelse i repræsentantskabsmøde for Guldborgsund Sports- & Idrætsråd den 
21.03.23 kl. 19.00 – ingen i bestyrelsen har mulighed for at deltage. 
 
Invitation til deltagelse i Dansk Sejlunions generalforsamling den 25.03.23 – ingen i bestyrelsen 
har mulighed for at deltage. 
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Invitation til deltagelse i workshop i relation til projektet ”Revitalisering af havnemiljøer” – 
(https://www.visitlolland-falster.dk/corporate/revitalisering-af-havnemiljoeer) - som drejer sig om  
skabe potentiale for udvikling og innovation – Martin og Jimmy deltager. 
 
Brug af begivenhedskalenderen under Visit Lollandfalster (https://www.visitlolland-
falster.dk/explore/begivenheder-cid58/det-sker-cid59) – der tilføjes løbende informationer om 
Vikingen-arrangementer, som kan være relevante for alle, i denne kalender og i KultuNaut. 
 
Der er behov for en vejledning til brug af mastekranen inden de kommende mastepåsætninger.  
 
Edin og Jimmy tager sig af indramning og ophængning af et opdateret søkort over farvandet ud 
for Nykøbing F. 
 
Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 12.04.23 kl. 19.30. (sent grundet påsken) 
 
Punkter til de næste møder: 
 

 Fordeling af de forskellige ”faste” arbejdsopgaver i Vikingen 

 Tovholder for forårets aktiviteter? 

 Fokusområder for denne bestyrelsesperiode? 

 Vurdering af behov for forstærkning af fundamentet under klubhuset 

 Informationsmateriale til nye medlemmer. 
 
 
07.03.23/UKL 
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