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På denne nye side på vor nye hjemmeside vil jeg som ny formand henvende mig direkte til medlemmerne 

med div. informationer/tanker/ytringer, når jeg føler der er noget at berette. 

Til info har har vi netop fjernet kodeord og password til havnens trådløse internetforbindelse, således at 

både vore medlemmer og vore gæstesejlere blot skal finde ”Guldborg havn” eller ” Guldborg havn klubhus” 

på wi-fi forbindelser på sin smartphone, tablet eller computer, og så klikke på. Så snart der kommer flueben 

ved forbindelsen, er man koblet op på internettet. 

Vi har så samtidig begrænset tiden man er logget på til 30 min. Herefter bliver man smidt af, og skal logge 

på igen, hvis man ønsker at fortsætte. 

Den åbne forbindelse er lavet som et forsøg, dels fordi det var meget bøvlet at logge på og dels fordi vi 

arbejder på en løsning med digital betaling af havnepenge, og så nytter det jo ikke, at man først kan få 

koden, når man har betalt. 

Vi er dog indstillet på at genindføre en eller anden form for kodning, hvis det måtte vise sig, at vor 

internetforbindelse bliver misbrugt af uvedkommende. 

Ligeledes kan jeg informere om, at vi har indgået en aftale med Sejlforeningen Vikingen i Nykøbing F. om 

gensidig brug af vore havne, således at de betaler halv pris for at ligge i Guldborg og vore medlemmer ligger 

gratis i Nykøbing,  incl. kanalhavnen – dog max. 2 overnatninger pr. besøg begge steder.  

Vi håber denne aftale er til gavn og glæde for begge klubbers medlemmer, og den er foreløbig gældende 

for resten af sæson 2015, hvorefter den evalueres.  

Ellers har det jo været et ret begivenhedsrigt forår på havnen – først og fremmest med den store 

renovering af vore glacier udført af entreprenørfirmaet Aarsleff for Guldborgsund Kommune, og jeg synes 

der er kommet et fint resultat ud af det. 

Vores gamle terrasse ved forsyningsbroen måtte jo i den forbindelse lade livet, men den er heldigvis blevet 

erstattet af en fin ny terrasse udført i Sibirisk Lærketræ, som med den rette behandling nok skal holde i 

mange år.  

Den har desværre for nærværende en lunke på ca. 30 mm på midten, men gode og kompetente kræfter 

blandt medlemmerne arbejder på en løsning til opretning, således at den kommer til at fremtræde i korrekt 

udførelse. 

Vi er i bestyrelsen helt på det rene med, at der stadig er nogle ”hængepartier” med manglende 

færdiggørelse, men vi arbejder ihærdigt på at få arbejdet tilendebragt bl.a. med aktivering af  de 

medlemmer, som skylder noget pligtarbejde (for nu at bruge en ofte anvendt terminologi i den netop 

overståede valgkamp). 

Alt i alt mener jeg, at vi er godt på vej til at få en pæn og indbydende havn, som vi godt kan være bekendt, 

og jeg glæder mig til at se, hvor mange gæstesejlere der lægger vejen forbi i denne sommer. 

Med venlig hilsen – og god sommer til alle 

Jørgen Bojesen 


