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REFERAT: 

 

1. Gensidig orientering 

 

Formand 

 Obligatoriske "Børneattester" på juniortrænere indhentet 

 Sunket fartøj ved "Kaptajn Hummel Broen". Pressen opmærksom på det sunkne skib i havnen. 

 

 

Havneudvalg 

 Pontonerne ved kajakbroen flyttes i vinter om i "Nordhavnen", hvor de skal bruges ifm. pumpe-

arbejdet med "Kaptajn Hummel". Rampen til kajakbroen forstærkes, og kajakafdelingen bygger 

en ny kajakponton. 

 

Juniorafdelingen 

 I de sidste måneder af sejlsæsonen inviterede afdelingen 3-4 juniorer ind fra ventelisten, så de 

kunne nå at få nogle sejladsoplevelser i år og være med i vinterprogrammet -15-16. I løbet af 

vinterhalvåret vil afdelingen søge midler til køb af ekstra udstyr og bl.a. en ny følgebåd. 

Og - afdelingen har hårdt brug for 1-2 trænere mere 

 

 Arrangementer 

- Pligtarbejdsdag: Lørdag den 7/11 - havneudvalg har udarb. plan samt købt udstyr/materialer. 

- Sejlerkomsammen: Fredag den 13. november.  

 

 

2. Guldborg-havn - hjemmesiden   (web-master, Frans Balzer deltager under dette pkt. fra kl. 20) 

En foreløbig status på webmasters arbejde med hjemmesiden og input til det videre arbejde.  

Endvidere drøftelse af evt. SMS-gateway løsning, der muliggør sms-kommunikation med 

medlemmerne via internet/pc. 

 

Frans redegjorde for opbygningen af den nye hjemmeside - samt for muligheder og overvejelser 

vedr. videre udbygning af hjemmesiden. Den grundlæggende hjemmeside-skabelon er således 

færdig. Tilbage står tilføjelse af tekst og evt. yderligere funktioner. 

Følgende blev vendt/drøftet: 

 "Sidste Nyt" med billeder er rykket frem på forsiden. 

 "Bliv Medlem"-vinduet bør indeholde velkomst og faktuelle oplysninger.  

 Udvalgenes synliggøres på hjemmesiden ift. ansvar og opgaver. 

 Reglerne for anvendelse af klubhuset anføres  "Under medlem". 

 GLB-hjemmesidens målgruppe -  medlemmer eller potentielle gæstesejlere,/turister? 

 Principper, for hvilke firmaer der  har annoncer på hjemmesiden - evt. betaling?? 

 "Løst og Fast" bør ikke være låst 

 Forslag om, at hjemmesiden i en periode er fast punkt på bestyrelsesdagsordnen. 

 Behov  for afklaring af mågruppe, hjemmesidestatistik mv. Drøftes på møde i det nye år. 

 Hjemmesiden drøftes på medlemsmødet i slutningen af januar - 15. 

 

Bestyrelsen takkede Frans for den for den store indsats med laugets nye hjemmeside  - kipper med 

flaget. 
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3. Medlemskab af Dansk Sejlunion / hvad får GLB for pengene?  

Som led i vurderingen af laugets evt. fortsatte medlemskab af Dansk Sejlunion har bestyrelsen som 

tidligere nævnt haft møde med en konsulent fra Dansk Sejlunion - og senest haft kontakt til 

forsikringsselskaber mhp. bl.a. at få afklaret fordelen/værdien af det forsikringskoncept "Idrættens 

Fællesforsikring", lauget er omfattet af via medlemsskabet af Dansk Sejlunion. 

En foreløbig vurdering er, at værdien af nævnte forsikring er kr. 5 - 6.000. Bestyrelsen træffer 

endelig afgørelse om medlemskab og/eller alternativt medlemsskab inden årets udgang. 

 

 

4. Eventuelt.  

 Forslag om besøg på Gedser Redningsstation 

 

 

5. Punkter til kommende møder:  Tors.   3/12  2015,  7/1, 4/2, 3/3, 7/4, 12/5, 2/6, 30/6 

 Pligtarbejdsdag  7. november / status 

 Hjemmesiden - overvejelser, idéer og input til WEB-master 

 Opgavefordeling i bestyrelsen - fortsat 

 Årshjul bestyrelse og generalforsamlings-deadlines. 

 Medlemskab af Dansk Sejlunion 

 Udviklingsplan for Guldborg Havn 
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