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Referat Bestyrelsesmøde i Klubhuset den 19/5 2022 
 
 
Deltagere:  John Kildsgaard – Charlotte Maj Skov Jensen – Kim Dybsø – 

Thomas Hansen – Claus Walther Hinsch – Karsten Staun – 
Michael Håkonsson 

 
Dagsorden: 
 
 
1: Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde i marts 2022. 
 Intet at bemærke. Referat godkendt. 
 
2: Siden sidst:  
 1 – SIG (Sejlklubberne i Guldborgsund) har været på tur på det nye 

havnekontor og mødt den nye havnemester. Flotte og fine lokaler.   
 2 -  Sømærkerne ved Sakskøbing er på plads nu. Det er Broen i Guldborg 

der har ansvaret, og alle bøjer og sømærker skulle være bragt i orden. 
 3 – Alle vores broer er gennemgået og i orden. 14 pæle er sikret med nye 

bolte.  
 4- Standerhejsning gik fint og der var fin tilslutning. God dag. 
  
  
3: Status broerne inkl. Bådpladser.: 
 Der har været en god udlejning indtil nu. 
 
4: Status på vinter pladsen og flytning:  

Vinter pladsen til opbevaring af både skal/er flyttet.  De sidste formalia er 
ved at være på plads. Næste AMBA møde, hvor John og Charlotte deltager 
forventet at vedtage de foreslåede ændringer. 
På den gamle vinter plads, skal der laves noget belægning, samt det er 
planen om at, maste skur stadig skal blive hvor det er. Der har også været 
tale om at etablerer en stander, så sejlerne nemmere kan komme til at 
tanke. Nu må vi se. 

 
5: Status medlemmer. 
 Der har været lidt afgang og lidt tilgang, men status er at der pt. er 74 

medlemmer, hvoraf 47 har bådeplads. 
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6: Status på Økonomi. 
 Charlotte gennemgik regnskabet indtil 30/4. Ser fint ud, men vi er som 

altid spændt på udlejning af bådpladser i sæsonen. Der har været lidt 
udfordringer med adgang til banken pga. udfordringer med NemID osv. 
Disse udfordringer er løst og der er igen ”normale drift” . 

 Når sæsonen er slut, skal vi kontrollere at vi også har fået det rigtige 
afregning fra Harba.  Vi har absolut ingen grund til at betvivle det vi får 
afregnet, men en lille kontrol vil være på sin plads. 

 
7: Arbejdsgruppe vedr. Vikingen, status. 
 Vikingen vil gerne deltage i en arbejdsgruppe, med at undersøge 

mulighederne for en sammenlægning af klubberne eller ej.  Som 
udgangspunkt mener bestyrelsen, at forarbejdet skal laves af 2 personer 
fra hver klub, som ikke er bestyrelsen i nogle af klubberne. De skal så se 
med helt nye øjne på muligheder og begrænsning, i en sammenlægning.  
Først når dette arbejde er til færdig, skal bestyrelse/formænd involveres. 
John tager kontakt til Vikingens formand og derfra tages de næste 
initiativer. 

  
 
8: Ventilation klubhus. 
 Vi har modtaget nogle tilbud på montering af klimaanlæg i klubhuset, så 

vi kan køle det ned om sommeren. Bestyrelsen vedtog at vi bruger kr. 
20.000 på dette.  Vi ønsker dog at ude-delen på anlægget, skal stå et 
andet sted en først planlagt. Det betyder en ekstra omkostning på mellem 
kr. 3-5.000.  Dette blev besluttet gennemført. John tager kontakt til 
leverandøren for hurtig montering.  

 
9: Udsmykning af klubhus. 
 Thomas havde fundet nogle maritime billeder. Det blev besluttet at disse 

skulle hænges op. Forslag til udsmykning af vores klublokale modtages 
gerne.  Det er bestyrelsen der har det endelige ansvaret for at 
udsmykningen i klubhuset. 

  
 Tak til Kim og Thomas for at have ryddet op og organiseret 

depotrummet. Der er blevet rigtig godt. 
 
10: Internet i klubhuset og på broerne. 
 John har fået tilbud på, at vi kan få lagt fibernet ind i klubhuset. Det er pt. 

gratis at få lavet tilslutning, og den løbende pris ligger på det nuværende 
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niveau. Det blev godkendt at John bestiller dette hos fibernet udbyderen.  
Vi får større hastighed og mere stabil forbindelse til internettet.  

 Det bliver etableret sidst på året, så vi får først glæde af det til næste 
sæson. 

 
11: Klubtur i juni og flytning af destination for tur i august. 

På grund af forskellige omstændigheder har vi været nødt til at flytte lidt 
rundt på vores turer.  Det bliver således. 
Første tur til Nysted bliver fra 17/6-19/6 
Anden tur til Femø/Fejø bliver fra 5/8 – 7/8 
Husk vi kan låne køletrailer fra Baltic Race teamet 

 
12: Sankt Hans arrangement: 

Der holdes møde i udvalget (Claus deltager) den 13/6 for endelige 
planlægning, men som udgangspunkt kommer det til at blive som sidste 
år.  Bådene mødes ved Skovfogde boligen kl. 21:30 og sejler med lys mod 
Slotsbryggen, hvor der vil blive holdt Sankt Hans Arrangement med 
musik og taler.  Sidste år deltog 51 både. 

 
13: Musik på terrassen 

Der bliver levende musik på vores terrasse  Torsdag den 7/7 og den 
21/7, for at skabe noget liv og stemning omkring klubben. Det er for 
medlemmerne og for de sejlende gæster, der har lagt til hos os. John har 
kontakten til impresario.  
 

14. Evt 
 Intet at bemærke 
 
 
Således opfatte 
Michael 

 
 


