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

Referat: 
   

1. Gensidig orientering:  

 

Formand 

o Havnens toiletter fungerer som "offentlige toiletter", og der arbejdes på at få tilskud til at 

holde offentlige toiletterne på lige fod med andre havne i kommunen. 

o Hjemmesiden udbygges fortsat - et stort arbejde. 

o Div. skadedyrbekæmpelse løses fremover via pligtarbejde. Aftaler med firmaer opsagt. 

o Havarist med knækket mast ligger fortsat i havnen - forsikringssag afklares. 

Kasserer 

o  Økonomisk balance ok og relativt mange gæstesejlere allerede 

Havneudvalg 

o 606-trailer istandsættes - lys mv. ordnes. 

o Rengøringsfirma hyret ind til rengør. af toiletter i højsæsonen. 2 t alle ugens dage i 6 uger. 

Juniorafdelingen 

o  Er kommet godt i gang med sæsonen - fortsat "fuldt hus", og et par mere på ventelisten. De 

ældste juniorer er ved at være klar til at "sejle selv" i 606'erne.  

Arrangementer - tovholdere??   

 Forårssejlads lørdag den 13. juni - aflyses 

 Sankt Hans - Skt. Hans-taler sognepræst Esbern Gauer Vernersen. Guldborg 

Fællesråd bygger bålet. PR på hjemmesider og ved Dagli' Brugsen. 

 

 

2. Dansk Sejlunion /  afklaring fordele /ulemper vedr. GLB's medlemskab af DS.  

Besøg af DS-klubkonsulent Henrik Tang Kristensen (HTK). 

 

Jørgen B. redegjorde for drøftelser på GLB-generalforsamlingen i marts - herunder bl.a. holdingen 

til det relativt høje DS-kontingent/familiekontingent til på kr. 16.000 - og det forhold, at der ikke 

umiddelbart er en sammenhæng mellem DS og GLB prioritering af aktiviteter. Af  DS' aktuelle 

budget på i alt ca. 35 mio. fremgår det således, at DS prioriterer eliteidrætten med knap 50% af det 

samlede budget, hvilket står i skærende kontrast til GBL prioritering af tursejlads og ungdoms-

breddeidræt. Eksempelvis har DS i 2015 kun afsat kr. 400.000 til tursejlads. Jørgen B. gav 

endvidere udtryk for undren over DS' relativt dyre kapsejladslicenser. Fra GLB lød spørgsmålet 

klart: "Hvad får vi får vi for pengene - de knap kr. 100,- pr. medlem, som GLB årligt indbetaler til 

DS? 

 

HTK takkede for invitationen og beklagede GLB's utilfredshed med DS' prioriteringer, og 

redegjorde herefter for DS' rammebetingelser: 

 Kontingent-strukturen og reglerne for Dansk Sejlunions virke er på linje med andre store 

forbund/foreninger fastlagt af Dansk Idrætsforbund. Henrik  opfordrede GLB til at give sine 

holdninger til kende på f.eks. DS' generalforsamling.   

 Klubkontingenter og salg af produkter udgør i alt 20% af DS' budget - og benævnes "de frie 

midler", da de ikke er båndlagt særlige aktiviteter. Størstedelen af de øvrige indtægter fra 

Dansk Idrætsforbund, Team Danmark og sponsorer er "øremærket" til bestemte formål - 

herunder bl.a. at præstere på eliteområdet. Talentarbejdet er således finansieret af målrettede 

midler. 

 

Af fordele nævnte HTK: 

 Muligheden for at indgå i et det store fællesskab DS udgør. Hertil - et medlemsblad - med 

div. DS-tilbud 

 Rådgivning ift. valg af forsikring 
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 Juridisk bistand i form af et team af advokater og jurister, som Dansk Sejlunion kan trække 

på, når de skal rådgive medlemmer. 

 Forsikringstjek af klubbens bygninger, løsøre, materiel, broer, havn os.v 

 Forsikringsdækning via "Idrættens Forsikringer" herunder bl.a.:  

o  En ansvarsforsikring, som dækker det erstatningsansvar, GLB  kan pådrage sig i 

forbindelse med sin virksomhed. Dækker f.eks. medlemmer, gæstesejlere og turister på 

havneanlæggene og junioraktiviteter. 

o En lovpligtig og en frivillig arbejdsskadeforsikring. Den lovpligtige del dækker, hvis 

f.eks. en af foreningens trænere kommer til skade under udførelsen af trænerjobbet. 

Afventer - klart svar på, om vore GLB-medlemmer er dækket af en 

arbejdsskadeforsikring, såfremt de kommer til skade under udførelse af deres 

vedtægtsbestemte pligtarbejde.  

o En retshjælpsforsikring, som dækker foreningens omkostninger i forbindelse med en 

retssag. 

 Støtte til ungdomsarbejdet - herunder bl.a. lån af diverse materiel og udstyr. 

 Søge fonde og puljer som DS-medlem 

 Støtte til afholdelse af stævner - f.eks. lån en kapsejladstrailer med nødvendigt udstyr. 

 Klubudvikling 

 

         Det blev besluttet, at DS vender tilbage med info vedr. afklaring af bl.a. forsikringsdækningen.  

         Info som vil indgå i bestyrelsens samlede vurdering af fortsat medlemskab af DS. Tages op på           

         kommende bestyrelsesmøder. 

 

3. Pligtarbejdsdage 11. -12. april - løse ender. 

Listerne med opgaver gennemgået og fordelt via tovholdere. 
 

 

4. Eventuelt.  
 
 

5. Punkter til kommende møder:  Tors.  25/6, 13/8, 3/9, 1/10, 5/11, 3/12  2015 

 Opgavefordeling i bestyrelsen. 

 Input til ny hjemmeside…….. 

 "Havnens Dag"  2015:  Hvem (med hvem), hvad, hvornår ? 

 "Årshjul" for bestyrelsen 

 PR- indsats -  

 

110615nbp 

 

http://www.idraettensforsikringer.dk/Ansvarsforsikring
http://www.idraettensforsikringer.dk/Arbejdsskadeforsikring
http://www.idraettensforsikringer.dk/Retshj%c3%a6lp

