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Formanden for Sejlforeningen Vikingen Ulla Klimt ønskede velkommen til dette års generalforsamling  

Ulla Klimt bad forsamlingen om et minuts stilhed for at ære to af Sejlforeningen Vikingens medlemmer 

Anne-Marie Madsen og Cato Berger Pedersen. 

Ulla Klimt ønskede særlig velkommen til de nye medlemmer af Sejlforeningen Vikingen. 

 
1. Valg af dirigent og referent  
På vegne af bestyrelsen foreslog Ulla Klimt, at Lene Kristiansen var dirigent og Hanne Platen var referent for 

generalforsamlingen.  

Begge blev valgt. 

Dirigenten konstaterede, at den ordinære generalforsamling er lovlig, idet den har været varslet via 

hjemmesiden, opslag i klubhuset, i en mail til alle aktive og passive medlemmer den 20.12.22 og sidst en 

mail til alle aktive og passive medlemmer den 17.01.23 med en revideret dagsorden. 

I generalforsamlingen deltog 50 medlemmer – heraf  45  med stemmeret.  

 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år  
Ulla Klimt fremlagde på vegne af bestyrelsen den overordnede beretning for bestyrelsens arbejde i 2022, 
derefter fremlagde kontaktpersonerne en beretning for hver deres område. 
 
For Ulla Klimt har det som ny formand været et år med udfordringer. Ulla rettede en særlig tak til Carl Erik 
som har været og stadig er en stor hjælp. Ligeledes rettede Ulla en stor tak til Henrik, som har været som 
repræsentant for Vikingen i AMBA’et og formand for AMBA’et.  
 
Ved medlemsmødet i februar 2022 kom der mange idéer og anbefalinger fra medlemmerne til det 
kommende års bestyrelsesarbejde. Disse anbefalinger har bestyrelsen arbejdet videre med. 
 
En af anbefalingerne var at udnytte medlemmernes ressourcer i større grad. Det har man haft held med. 
Hele bestyrelsen og mange medlemmer har i det forløbne år været involveret i de mange forskellige 
opgaver – alle til gavn for Vikingen.  
 
En anden anbefaling gik ud på, at man i Sejlforeningen Vikingen skulle øge samarbejdet med de øvrige 
klubber i Nykøbing F. lystbådehavn, herunder især Bådklubben Guldborgsund og Fiskeriforeningen. I maj 
blev der i samarbejde mellem de tre klubber afholdt en undervisningsaften med oplæg og praktiske øvelser 
i tilfælde af mand over bord og et besøg i ”Vinskibet”. Sankt Hans aften afholdt man i samarbejde med 
Turistforeningen et musikarrangement og flotillesejlads med deltagelse af cirka 50 både fra de 
omkringliggende klubber. 
 
I AMBA’ets regi er der nedsat en planlægningsgruppe med deltagere fra de tre klubber. Gruppen 
planlægger flere fælles arrangementer i 2023.  
 
I relation til Guldborgsund kommunes planer for udvikling af havnefronten, herunder især anlæg af en 
gang- og cykelbro mellem Brogade og Linde allé har Sejlklubberne i Guldborgsund kommune etableret en 
forhandlingsgruppe, der skal repræsentere brugerne af havnen dels ved møder med kommunen dels som 
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høringspart, når Kystdirektoratet skal vurdere ansøgningen om anlæg af broen. I parentes bemærket kunne 
formanden meddele, at en klapfunktion på gang- og cykelbroen ikke indgår i kommunens 
projektbeskrivelse.  Dansk Sejlunion er ligeledes involveret. 
 
Anbefalingerne gik også ud på et øget samarbejde med ungdomssejlerne og deres forældre. Det kom 
Michael Saunte senere ind på. 
 
Fokus på integrering af nye medlemmer i Sejlforeningen Vikingen – en mentorordning  
Man er i fuld gang med at udarbejde en informationsmappe til uddeling til alle nye medlemmer. I denne vil 
der være informationer – både de formelle og lidt mere uformelle – om det at være medlem af 
Sejlforeningen Vikingen, herunder fordele og pligter. Den er ikke helt færdig endnu. Hjemmesiden er 
ligeledes en væsentlig informationskilde. 
 
Edin er den person, som langt de fleste nye medlemmer har kontakt med i forbindelse med anvisning af 
plads, han har også i den forgangne periode fungeret som mentor for nye medlemmer. 
 
 
Beretningen for arbejdet i ungdomsafdelingen – Michael Saunte 
 
En af anbefalingerne fra medlemsmødet i februar 2022 gik ud på et øget samarbejde med 
ungdomssejlerne og deres forældre. For at få nye idéer til intensivering af samarbejdet med 
ungdomssejlerne og deres forældre har man deltaget i ungdomsledermøde for klubber i 
Sydstævnekredsen, herunder Bandholm og Stubbekøbing, arrangeret af Dansk Sejlunion.  
 
Efter sommerferien 2022 var der 3 aktive ungdomssejlere, der alle var nybegyndere. Efter intense 
søgninger og efterspørgsler – stadig ingen træner. Derfor måtte man træffe den svære beslutning at aflyse 
ungdomstræningen i efteråret og vinteren 2022/23. 
 
Den store udfordring er fortsat at finde en ungdomstræner, men der arbejdes kraftigt på sagen. 
 
 
Beretning for arbejdet med broer og broplan – Edin Dervisevic 
 
Edin har kontakten i forbindelse med anvisning af pladser. Bådpladserne tildeles ud fra bådens længde, 

bredde og dybgang. Umiddelbart er broplanen for den kommende sæson faldet på plads. Edin og 
Martin udarbejder en revideret broplan, som i god tid inden bådisætningen sendes ud til 
bådejerne. På nuværende tidspunkt er der 10 ledige pælepladser. 
 
Ligeledes har Edin i den forgangne periode fungeret som mentor for nye medlemmer, samt været 
involveret i udarbejdet med informationsmappen. 
 
 
Beretning for arbejdet i AMBA’et – Henrik Piil 
 
Det fungerer godt med den nye vinteropbevaringsplads på havnen. 
 
Pladsen ved mastekranen vil blive flisebelagt. 
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Planen om et masteskur ved havnen lever stadig. Der er udfærdiget tegninger. Der er tale om et lukket skur 
med plads til ca. 35-40 master. 
På pladsen ved mastekranen vil der udover et masteskur være mulighed for etablering af tankanlæg og 
miljøstation. Med hensyn til ovennævnte projekter undersøges om behovet er der, idet de 2 sidstnævnte 
projekter hver vil koste ca.  Kr. 250.000. 
 
Beretning for arbejdet i kapsejladsudvalget – Carl Erik Hansen 
 
Sejladserne fik i år ny dommer. Susanne Lose står nu for starterne på årets sejladser. 

På vandet kunne man godt bruge lidt flere både på kapsejladsbanen, dette håber man vil lykkes i 2023, idet 

man fortsat har et samarbejde med Toreby Sejlklub. I 2023 er der lavet en aftale om, at de vil arbejde 

intens på at få flere af deres medlemmer til at deltage i Vikingens aftensejladser.  

Toreby Sejlklub har fået tilgang af bl.a. L 23, så det i teorien vil være muligt, at få 5 L 23 til start, hvis ellers 

de nye sejlere kommer over til Vikingen om tirsdagen. 

Det er utroligt vigtigt, at der bakkes op om denne sejlads for at styrke samarbejdet mellem de to klubber. 

I år har man besluttet at starte tirsdagskapsejladserne op en uge før og slutte en uge senere. 

D.v.s at 1. sejlads starter den 2. maj, og sidste sejlads bliver den 20. juni. 

Alle kapsejladsinteresserede medlemmer kan henvende sig til kapsejladslederen, hvis de gerne deltage i 

kapsejladsen i en anden båd. 

 

Guldborgsund Baltic Race: 

GBR har fået fornyet sin sponsoraftale med Guldborgsund kommune, og sejladsen gennemføres igen i år fra 

den 24. til den 26. august. 

Man har i år gjort en række nye tiltag, for at sætte fokus på ” Danmarks smukkeste sejlads”. 

Banerne kan ses på hjemmesiden eller på opslaget i klubhusvinduet. 

I år åbnes også op for, at sejlerne kan have deres koner/kærester med til middagen og 

præmieoverrækkelsen lørdag aften, hvilket har været et ønske fra sejlerne. 

Som der ser ud i øjeblikket planlægger man at sætte et telt op på pladsen foran roklubben. 

Man forventer at kunne rumme ca. 200 mennesker, altså en udvidelse af kapaciteten med 100% i forhold til 

tidligere. 

Man fastholder det udvidede telt ved klubhuset med fadøl og musik. 

På hjemmesiden (GBR) udbydes muligheden for at købe en jakke  med teksten: Danmarks smukkeste 

sejlads. Medlemmer i Vikingen opfordres til at købe denne jakke, og være med til at promovere sejladsen i 

løbet af sommeren. Prisen bliver kr. 500. 
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Beretning for arbejdet med sejlerskolen – Jimmy Madsen 
 
Mester Benzon blev klargjort og fik ny alumast og ny rig takket være hjælpsomme medlemmer. 
 
Der har i det forløbne år været 2 hold på sejlerskole. Ventelisten er lang, da der desværre er der stor 
mangel på undervisere. 
 

Beretning fra Vikingens Service Team (VST) – Hans Jørgen Kristiansen 

I 2022 kom der igen fuld gang i VST efter en lidt mager tid på grund af Coronaen. 

 

Siden sidste generalforsamling har der været afholdt 10 VST-møder, som traditionen tro startede med kaffe 

og blødt brød og masser af god og underholdende snak. Fremmødet er på mellem 16 og 24 personer. 

Jeg har i 2022 måtte flytte og aflyse nogle møder, fordi de har ligget på - eller meget tæt på dage -, hvor der 

var andre medlemsarrangementer. I 2023 er VST-aktiviteterne koordineret med de andre 

medlemsaktiviteter. 

Traditionen tro vil jeg lige nævne de fleste af de opgaver, VST har været involveret i siden 

generalforsamlingen i 2022: 

● Rengøring af klubhus 

● Rengøring af lamper på broerne 

● Søm i kantbrædder “banket på plads”, som man siger 

● Kortsluttet kontakter i lamper under hylde ved køkkenbord 

● Skruet “tovholdere” op på fortøjningspæle 

● Lavet et par hundrede nye elastikker til partyteltene 

● Taghætte har fået tag på, så ikke det regner ned 

● Bro højtryksrenset 

● Sat grill på stald 

● Opsætning og nedtagning af vandslanger 

● Udlånscykler klargjort, opstillet og nedtaget 

● Opsætning og nedtagning af betalingsautomat 

● Opsætning og nedtagning af mågeliner  

● Opstillet og nedtaget telt på Kildegaards Plads 

● Klargøring og afrigning til kapsejladsen Guldborgsund Baltic Race 

● Arrangeret og afviklet (og deltaget i) julefrokost 

● Renoveringen af standeren er i fuld gang.  

Hans Jørgen takkede medlemmerne i Vikingens Service Team for deres indsats, med en særlig tak til Lillian, 

Dorte og Lene, der møde efter møde utrætteligt sørger for at dække bord, lave kaffe og anrette det 

spiselige. Den sædvanlige slut bemærkning var: “Alle Sejlforeningen Vikingens medlemmer er velkommen 

til VST-arrangementerne”. 

Beretningen blev godkendt. 
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3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år  
Med udgangspunkt i det udsendte regnskab for 2022 gennemgik kasserer Martin Sønderskov regnskabet 

for det forløbne år. 

Ved udgangen af året var der inklusive familiemedlemmer 131 aktive og 24 passive medlemmer. I 2021 var 

der 141 aktive og 21 passive. 

Regnskabet blev godkendt. 
 
4. Behandling af indkomne forslag  
Ved generalforsamlingen den 22.03.22 deltog der ikke et tilstrækkeligt antal aktive medlemmer til at tage 
endelig stilling til ændring af §15. Bestyrelsen for Sejlforeningen Vikingen genfremsætter derfor forslaget 
igen til drøftelse og eventuel vedtagelse. 
 
Nuværende formulering: 

§ 15. Vedtægtsændringer 

Vikingen kan ikke indgå eller inddrages under nogen anden sejl- eller motorbådsklub.  

Forandringer i denne vedtægt kan kun ske på en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af de aktive 
medlemmer er til stede og med mindst halvdelen af disses stemmer.  

Er det tilstrækkelige antal aktive medlemmer ikke mødt til vedtagelse af de fremsatte vedtægtsændringer, 
kan disse vedtages på en ekstraordinær eller ordinær generalforsamling ved simpel stemmeflerhed, uanset 
de mødte aktive medlemmers antal. 

Forslag til kommende formulering: 

§ 15. Vedtægtsændringer 

Forandringer af denne vedtægt kan besluttes ved en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af de aktive 
medlemmer er til stede og med mindst halvdelen af disses stemmer.  

Er det tilstrækkelige antal aktive medlemmer ikke mødt til vedtagelse af de fremsatte vedtægtsændringer, 
kan disse vedtages på en ekstraordinær eller ordinær generalforsamling ved simpel stemmeflerhed, uanset 
de mødte aktive medlemmers antal. 

Forslaget til ændringen i §15 blev vedtaget. 
 
5. Fastsættelse af kontingent  
Bestyrelsen foreslog uændrede kontingentsatser for det kommende år.  
Kontingentet i 2023/24 bliver derfor inklusive bidrag til klubhusfond og fonden til brug for særlige forhold: 
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Aktiv 1.000 kr. 

Junior 500 kr. 

Familie inkl. hjemmeboende børn under 21 år 1.350 kr. 

Passiv 200 kr. 

 
Det blev endvidere besluttet at afskaffe gebyret for deltagelse i tirsdagskapssejladserne. 
 
6. Valg af formand i ulige år og kasserer i lige år  
På valg var Ulla Klimt, som var villig til genvalg.  
 
Ulla Klimt blev valgt til formand for 2 år. 
 
7. Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år og 2-3 i lige år  
På valg var Marianne Pedersen, som ikke var villig til genvalg. 
 
Som nyt medlem blev Jimmy Madsen valg for 2 år 
 
På valg var også Edin Dervisevic, som var villig til genvalg. 
 
Edin Dervisevic blev valgt til bestyrelsen for 2 år. 
 
8. Valg af 2 revisorer  
Kim Pedersen og Lene Kristiansen blev genvalgt.  
 
9. Valg af 1 revisorsuppleant  
Lisa Hendriksen blev genvalgt. 
 
10. Eventuelt  
Der blev fordelt tovholdere for de planlagte aktiviteter frem til sommerferien 2023. 
 
Kassereren meddelte at Harba var gået konkurs. Man skal nu i gang med at finde et nyt system til 
havneadministration. 
 
Et medlem opfordrede kraftigt Vikingens medlemmer til at tilmelde sig Guldborgsund Baltic Race. 
Ligeledes blev man kraftigt opfordret til at bruge sit netværk, således at informationen om GBR kunne blive 
spredt. 
 
Et andet medlem opfordrede bestyrelsen til at tage kontakt til de andre klubber om en eventuel 
klubsammenlægning fremadrettet. Der blev især peget på Bådklubben Guldborgsund.  
Opfordringen blev begrundet med, at det var vanskeligt at få nye medlemmer ind i bestyrelsen, at 
Nykøbing Lystbådehavn var for lille til 3 klubber samt at Vikingens klubhus ligger på pæle, og derfor har 
begrænset levetid.  
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Dirigenten takkede herefter for god ro og orden – og sluttede generalforsamlingen.  
 
 
___________________ 
Referent: Hanne Platen 
 
 
 
_________________   _____________________ 
Formand: Ulla Klimt   Dirigent: Lene Kristiansen 
 
 
 
 


