
Generalforsamling 19/3  2015 

Beretning 2015 

 

Bestyrelsen: 

På generalforsamlingen 2014 blev der valgt ny kassere derefter var der 
konstituering hvor den nye bestyrelse fordelte sig i de forskellige udvalg og til 
forskellige opgaver. Der har i hele perioden været en god tone og et godt 
samarbejde. 

 

Faste arrangementer: 

 Til Standerhejsning og standerstrygning er det imponerende  så mange der  
møder op for at fejre at sejler sæsonen starter  og slutter, det var både senior og 
junior med en del af deres forældre,  fællestur blev desværre  aflyst 

 

Medlemsmøde  

Medlemsmøde og hygge aften, blev erstattet af klubbens 40 års jubilæums fest 
med 90 deltagere i klubhuset til en 3 retters menu, dans til et godt orkester fra 
kl. 21.00 til kl. 01.00 

 

Pligtarbejde:  

Det er dejligt at se så stor aktivitet både til forårs og efterårsarbejdet og at der er 
et godt fremmøde en positiv stemning. Det er vigtigt at vi også kan mødes om en 
fælles opgave det at passe og pleje havnen, omliggende arialer og klubhus, det er 
med til at give et ejer forhold, så vi hver især passer bedre på det hele. 

 

Gæstesejlere 

Det var en ok sommer antallet af gæstesejlere faldt en smule men indtægten steg  

 

Investeringer og tilskud      

Som alle nok har set så har vi investeret i 2 kølbåde og en båd trailer til junior 
afd., de 2 kølbåde har været ud at sejle hver mandag med de unge menneskerv  



 

Medlemmer 

Der er kommet 10 nye medlemmer med bådplads 

 

Kaptajn Hummel:/ Syd havnen 

Kaptajn Hummel har gennemgået en støre reparation, der er blevet lavet en  ny 
aksel til pumpen med nye lejer nye pakninger ny suge slange, nyt suge hoved og 
motor er er serviceret. Kaptain Hummel har aldrig suget så godt som i denne 
vinter, hele syd havnen fra hækpæle ved bro 1 til pladser på bro 2 og hele 
indsejlingen til syd havnen der er pumpet fra ca. 1 til 1,5 m slam ud af havnen så 
der vil ca. være mellem 2,5 til 2,8 m,  der er blevet pumpet ca. 1600 m3 slam ud 
af havnen, hvis vi skulle have et uddybnings fartøj til at lave det samme arbejde 
med diverse tilladeler havde det kostet ca. 160.000,00 kr. det er godt gået, alt 
dette arbejde er foretaget på 35 pumpedage  

 Jeg vil samtidig sig tak til de medlemmer der dag efter dag næsten uanset vejr 
har pumpet i syd havnen  

Samtidigt har vi fået slået nye hækpæle og pæle til skørt og bro i vinkel på bro 2 

 

EL/vandstandere  

EL og vandstandere er ved at blive monteret 

 

 

Renovering af havnen 

Guldborgsund kommune er i gang med at renovere en del af havnen arbejder 
bliver udført at AARSLEFF og vil være færdig i slutningen af uge 13, der er lavet 
nyt sten glasi fra maste skur til hjørnet ved flagstander samt ved forsynings 
broen, der bliver monteret ny brohammer fra bro 4 til bro 3 på bro hovedet og fra 
bro 2 til jolle platform. 

I forbindelsen med renoveringen har vi fået lagt trækrør ved forsyningsbro og fra 
maste skur til hjørnet ved flagstang. 

 

Jeg vil hermed takke medlemmer og ikke mindst bestyrelsen for et godt 
samarbejde. 


