GLB bestyrelsesmøder / 25. juni

2015 kl. 19

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

Referat :
Gensidig orientering:
Formand
 Bro 1, 2, 3….skilte med info vedr. betaling af havnepenge opsat ved broerne. Et
oversigtskort opsættes ved klubhuset.
 Kloak-problemer foreløbigt undersøgt. Endelig afklaring af løsningsmuligheder drøftes
med fagpersoner i eftersommeren - renovering til efteråret.
 Mhp. at synliggøre toilet-rengørings-standarden overfor gæsterne opsættes et "kontrolskema" hvor rengøringspersonale påfører tidspunkt for udført rengøring. Evt. med
beskrivelse af hvad rengørings-opgaven indeholder.
 Nogle sejlklubber - bl.a. Nysted og Nyk. F. afholder "Vandvittig weekend ultimo juni.
 GLB har modtaget materiale vedr. "Vild med Vand"- projektet, et 3-årigt projekt finansieret
af 8 mio. kr., som Dansk Sejlunion og FLID-havne sammen har ansøgt om. Projektet går ud
på at åbne lystbådehavnene op, så langt flere danskere får let adgang til de mange oplevelser
og aktiviteter, som havnene byder på. Bestyrelsen overvejer evt. deltagelse i projektet.
 Adresserne på Guldborghavn er fastlagt: Café Lagunen er nr. 350, GLB-klubhus nr. 352,
 Aftale indgået med sejlforeningen "Vikingen" i Nyk. F. som følger:
o GLB-medlemmer ligger gratis ved "Vikingens" havneanlæg i Nyk.F. - maks. 2 døgn
pr. besøg. max 2 døgn pr. besøg. Husk at bruge "Vikingen"'s kuvertsystem påfør skibsnavn og hjemsted og læg kurverten i postkassen uden penge.
o "Vikingen"'s medlemmer ligger i Guldborg Havn til halv pris.
Kasserer
 2 nye medlemmer/både i havnen
 Internettet på havnen er nu frit. Der kan således logges på uden kode. Folder rettes.
Havneudvalg
 Nødstiger markeres
 Forsyningsbro rettes op efter sæsonen.
 Græsareal omkring klubhuset ordnes og afrettes efter sæsonen
Kajakafdeling
 Der ryddes op i depotrummet
 Rejsning af hegn afklares med kajakafdelingen…...
Juniorafdelingen
 Evt. lidt udskiftning af juniorer fra august.
Arrangementer
 "Havnens Dag" - lørdag den 29. august ? / tovholder.
o MJ tager kontakt til nogle sejlere mhp. at få 4-5 sejlere til at lægge båd til et
"Havnens Dag" / åbent hus arrangement. NBP tjekker med kajakafdelingen.
o Matchrace - og party lørdag den 12. september - tovholder JB
2. Eventuelt.
3. Punkter til kommende møder: Tors. 13/8, 3/9, 1/10, 5/11, 3/12 2015
 Opgavefordeling i bestyrelsen - fortsat
 Opfølgning/planlægning af pligtarbejde - fortsat
 Medlemskab af DS - fordele/ulemper - fortsat
 Udviklingsplan for Guldborg Havn - havneområde v/John Petersen - fortsat. Opf. møde.
 Sponsorkoncepter
 PR-om/i GLB
 Årsplan 2016
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