GLB bestyrelsesmøder / 13. august

2015 kl. 19

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

REFERAT:
1.

Gensidig orientering
Formand
 Henvendelse til Dansk Sejlunion vedr. ”havne-jura” f.eks. ift. uønskede fartøjer i havnen.
 Match-race den 12. september - planlægning på plads. Sejlforeningen Vikingen og GLB
stiller med 4 besætninger hver. En del interesserede har meldt sig. Karina sælger buffet til
kr. 150 pr. person Alle medlemmer er velkomne. Invitation ”hænges” ud på hjemmesiden
snarest. 606érne efterses og klargøres. Efter spisning spiller ”Efter Skoletid” op til dansk i
klubhuset.
Kasserer
 Lidt flere gæstesejlere i maj-juni opvejer et 10% fald i antallet af gæstesejlere - primært
danskere - formodentligt ustadigt vejr i juli.
Havneudvalg
 Højsæson er slut - Café Lagunen står igen for rengøringen i baderum og på klubhusets
toiletter. Synlig-rengørings-skemaer opsat der.
 Pligtarbejdsdage i efteråret - opgaver prioriteres og indarbejdes i plan.
 Kajakafdeling
Juniorafdeling
 Afdelingen sejler på weekendtur til Femø fredag/lørdag den 21.-22. august - i et par kølbåde
og 606’ere.
Arrangementer
 ”Havnens Dag” oprindeligt planlagt til lørdag den 29. august rykkes til lørdag den 12.
september og slås således sammen med matchrace-arrangementet samme dag.
 Husk - flydende bådudstilling i Ishøj 28., 29. august.

2.

Udviklingsplan for Guldborg Havn.
Ved flere lejligheder har laugets medlemmer og bestyrelse som bekendt drøftet forslag og idéer
vedr. udvikling af Guldborg Havn. Med udgangspunkt i et sammenskriv af nævnte forslag har
arkitekt John Hartmann Petersen - tidligere Guldborg - udarbejdet et udkast til udbygning af
havnens anlæg og faciliteter.
Med afsæt i en række tegninger/skitser fremlagde John H. Petersen nogle visionære og spændende
overvejelser vedr. udvikling af havnen, og bestyrelsen arbejder nu videre med forslaget for senere
at få indarbejdet bestyrelsens idéer mv. Det gennemarbejdede forslag til udvikling af Guldborg
Havn vil blive drøftet på et eller flere medlemsmøder i løbet af vinteren.

3.

Eventuelt

4.

Punkter til kommende møder: Tors. 3/9, 1/10, 5/11, 3/12 2015
 Opgavefordeling i bestyrelsen - fortsat
 Årsplan 2016
 Medlemsskab af Dansk Sejlunion ???
 Planlægning af pligtarbejdsdage 5. november.
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