GLB bestyrelsesmøder/ konstituerende

/ torsdag den 19. marts 2015 kl. 22

Tilstede: John H. Arildsen, Jørgen Bojesen, Michael Jensen, Niels Bach, Peter H. Svendsen, Preben Kristensen, Søren Wiil

Referat:
1. Konstituering iht. GLB vedtægter §11 stk.2 og §12 stk. 1:
• Formand: Jørgen Bojesen
• Næstformand: John Arildsen
• Kasserer: Preben Kristensen
• Sekretær: Niels Bach
• Bestyrelsesmedlem: Michael Jensen
• Bestyrelsesmedlem: Peter Hein Svendsen
• Bestyrelsesmedlem: Søren Wiil
2. Evt.
• John Petersen (DanProjekt) deltager i næste møde 7. april -15
• Bestyrelsen beslutter, om der skal tildeles en friplads ifm. særlige ydelser

3. Næste møde: Tirs. den 30/3, tirs. 7/4 -15 kl. 19 i klubhuset - og torsdage: 7/5, 4/6, 25/6 2015

Pkt. til kommende møder?
1) WEB-master, Niels Nordby Christen har i flere måneder givet udtryk for, at han ønsker at
"fratræde" og overdrage opgaven til andre. Hvem - hvordan?
2) Generalforsamling - evaluering - herunder bl.a. evt. præcisering af vedtægter ift. stemmeret.
3) Udviklingsplan for Guldborg Havn - havneområde v/John Petersen. tirs. d.. 7/4 -15 (se bilag)
4) Funktionsbeskrivelser bør udarbejdes bl.a. for havnefoged. Kasserer udarb. forslag.
5) "Årshjul" for bestyrelsen (bilag)
6) "Havnens Dag" 2015: Hvem , hvad, hvornår ?
7) Samarbejde med andre foreninger i Guldborg: Fællesråd, idrætsforening, Falster-siden….
8) Sponsor-koncepter - status ?
9) PR- indsats - såvel digitalt som folder.
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Bilag
Elementer i udviklingsplan for Guldborg Havn - havneområde.
Nedenstående input er fremsendt til John Petersen / Danprojekt, i slutningen af 2014 og John
deltager på bestyrelsesmødet d. 7/4, for at give bestyrelsen sparring ift. udviklingsmuligheder
på/ved havneområdet i Guldborg:
Bådelaug - medlemsfaciliteter:
1. kajakbro - etablering SØ for mastereol
2. opbevaringsplads (aflåseligt) til udstyr/fartøjer - etabl. af hegn V&Ø for mastereol
alternativt: Et ca. 1,7 x 12 m. skur bag baderumsbygning.
3. depot/lagerrum - bl.a. forslag om container/skurvogns -løsning på parkeringspladsen
eller på stativpladsen bag købmandsgården
4. terrasse ved stenglacier mellem klubhus og Bro 1 (pælekonstruktion klar okt. -14)
5. åbning af klubhus mod øst/ op ud mod terasse (pkt. 4) f.eks. via dobbeltdør
6. "Sydhavnen" - etablering af pladser til større både.
7. slæbested - etablering et tidssvarende slæbested - bl.a til båd-trailer-folket. Forslag:
Justering af nuværende slæbested, eller etablering af nyt slæbested på øst-siden af Bro 1.
Bådelaug - medlemmer, gæstesejlere, borgere, turister
8. moleområde omdannes fra "Netto-parkeringsplads" til mere atraktivt område.
9. borde/bænke og læ-miljøer på havneområde og på broer - herunder også foryningsbroen
10. Bro 5-afskærming fra fiskeri-industriområdet.
11. vinterbadning - etablering af vinterbadefaciliteter i havnen
12. "sommerbadning" - etablering af "sommerbadefaciliteter" i havnen.

Café Lagunen:
13. "emballagegården"-overdækkes (vestlig ende af baderumsbygn.) / afklaring af bygge%
14. træ-terrasse ved hovedindgang til Café Lagunen.
15. træ-terasse syd for klubhus - udvides med en bue. Evt. med rækværk/lysstandere

