GLB bestyrelsesmøder / 7. maj

2015 kl. 19.

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

Referat:
1.

Gensidig orientering:
Formand
o Afløbs-problemer fra klubhus-toiletter undersøges og efterfølg. udarbejdes løsningsforslag.
o Brusebatterier / ventiler i baderum kalker til ustandseligt. Der indhentes tilbud på driftsikker
og vedligeholdelsesfri løsning.
o To tømrerlærlinge fra CELF har arbejdet med at lægge nye planker på forsyningsbroen under instruktion af Steen Hovard - stor tak !
o Dansk Sejlunion melder, at sejlklubber med familiekontingent skal indberette alle beboere i
"medlems-husstandene". GLB betaler for 160 medlemmer á ca. kr. 97,- = ca. 16.000. En
klubkonsulent fra Dansk Sejlunion deltager i næste bestyrelsesmøde i begyndelsen af juni.
o Diverse "vicevært-opgaver" som GLB betaler dyrt for - f.eks. skadedyrsbekæmpelse - søges
løst vha. intern vicevært / pligtarb. opgave.
o Lugtgener fra BRO-5 er fortsat et problem. Jørgen B. har kontaktet "Guldborgsund Fisk" og
efterfølgende Sixten. Han arbejder på at finde en løsning.
o Fiberkabel til klubhuset ville kunne øge internethastigheden på havnens trådløse net. Tilbud
på etablering af fiber indhentes.
o Borde-bænkesæt indkøbes til havne-området.
• Kasserer
o Kontingentopkrævninger udsendes hurtigst muligt. Når kontingent/pladsleje er betalt sættes
2015-mærke på båden.
o Div. aftaler med små-leverandør gennemgået/drøftet med formand - mange penge at spare !
o Arbejder på et forslag til synliggørelse af havnefoged-funktionen herunder fleksible løsninger
vedr. betaling…… .f.eks. via Mobile Pay, Web-shop på den nye hjemmeside osv.
• Havneudvalg
o Pligtarbejdsopg. gennemgået og sammenholdt med resterende pligtarb.-ressourcer.
• Kajakafdeling
o Der er etableret rampe med flydebro ved den østlige ende af masteskuret.
• Arrangementer - tovholdere??
 Pinsetur: Weekenden 24. -25. maj ???
 Forårssejlads lørdag den 13. juni ???
 Sankt Hans - flåde mv. Guldborg Fællesråd bygger bålet d.å. Der er truffet aftale
med Sankt Hans-taler.

2. Pligtarbejdsdage 11. -12. april - evaluering / "løse ender"?
Resterende opgaver på havnen blev gennemgået og prioriteret. Medlemmer, der ikke deltog i
pligtarbejdsdagene – og ikke har lavet aftaler om div. Opgaver – vil blive kontaktet i løbet af mig
mhp. at træffe aftaler om pligtarbejdsopgaver.
3. Eventuelt.
4. Punkter til kommende møder: Tors. 5/3, 19/3(konst.), 30/3, 7/4 ekstr.ord., 7/5, 4/6, 25/6 2015
• Opgavefordeling i bestyrelsen.
• Input til ny hjemmeside……..
• "Havnens Dag" 2015: Hvem (med hvem), hvad, hvornår ?
• "Årshjul" for bestyrelsen
• PR- indsats - såvel digitalt som folder. Opfølgning på JP's tilbud / input til PR materiale.
Bestyrelsen har lovet Jørgen Pedersen input, så han kan komme videre med arbejdet.
• Udviklingsplan for Guldborg Havn - havneområde v/John Petersen - opfølgningsmøde.
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