
GLB bestyrelsesmøder   /  7. januar  2016  kl. 19 
Mødt:  John Arildsen, Jørgen Bojesen, Niels Bach, Peter H. Svendsen, Søren Wiil Michael Jensen og Preben Christensen 

 

Referat: 
1. Gensidig orientering  

Formand 

 Næste møde med Guldborgsund Kommune om lejeaftale vedr. havnen -  i slutningen af januar. 

 Guldborgsund Kommune  har i overensstemmelse med laugets lejeaftale vedr. havnen arrangeret 

at det sunkne fartøj ved Bro 5 er fjernet. 

Kasserer 

 2015-regnskabsresultatet er belastet af  2015-anlægsinvesteringer ifm. renovering af havnen. 

 Forslag til budget 2016 drøftes på næste bestyrelsesmøde i februar. 

Havneudvalg  

 KaptajnHummel-holdene  (7 personer)  har pumpet i 33 dage 

 I gang med at afklare hvem der har pligtarbejde "til gode" - og hvilke opgaver, der skal løses. 

Juniorafdelingen 

 Vinterprogram afvikles som planlagt. Afdelingen har printet GLB-medlemskort -15-16, som 

juniorerne på evt. forlangende kan fremvise ved fredagssvømningen i Sakskøbing Svømmehal. 

Juniorerne aflægger svømmeprøve i svømmehallen fredag den 22. januar -16. 

Kajakafdeling - 

Arrangementer - Medlemsaften torsdag den 27. januar 2016 - pkt. 3 

 

2.  GLB - forsikringer 

 Formanden J.B. præsenterede et forsikringstilbud fra Købstædernes Forsikring, der omfatter 

bygninger, løsøre, erhvervsansvar, arbejdsskade - og som noget nyt -netbank. Et forsikrings-tilbud der 

som minimum modsvarer laugets nuværende bygnings- og løsøreforsikringsdækning hos 

Lokalforsikring samt erhvervsansvar og "begrænset arbejdsskade" hos Idrættens Fællesforsikringer 

som lauget var dækket af via medlemsskabet af Dansk Sejlunion - frem til 31/12 -15. Købstædernes 

arbejdsskadeforsikring omfatter alle medlemmer, når de virker for foreningen - uanset opgavernes 

karakter.  

 Endvidere forelagdes et godt tilbud om bådansvarsforsikring gennem Danske Tursejlere. 

 Forsikringspræmierne på ovennævnte forsikringer er noget lavere end det nuværende niveau.                                   

Bestyrelsen besluttede at gøre brug af ovennævnte tilbud fra Købstædernes og Danske Tursejlere.     

 

3.  Medlemsaften torsdag den 28. januar -16  ……planlægning.                                                           

 Mødet starter med spisning fra kl. 18. Opslag på hjemmeside, mail til medlemmer. Tilmeld 4 dage før. 

        

            Bestyrelsen ønsker at drøfte/få input til bl.a. følgende temaer: 

 Aktivitets-kalender 2015. Herunder idéer og holdninger til arrangementer og fælles-arrangementer: 

Hvad skal vi have mere/mindre af? 

 Nuværende "pligtarbejds-projekter" f.eks. Forsyningsbro, Bro 2 og hegn ved masteskuret m.v. 

Idéer og forslag til nye tiltag. 

 Arbejdet med den overordnede plan for udvikling af havnen. (kort status) 

 Andre forhold vedr. bestyrelsens arbejde. 

 

4. Evt. -   

  

5. Punkter til kommende møder 2016    torsdage:  7/1,  4/2,  3/3, g.f. 17/3, 7/4, 12/5, 2/6, 30/6 

a. Evt. vedtægtsændringer: Bl.a. præcisering af vedtægt-§'er vedr. afstemning på gen. forsaml. 

b. Opgavefordeling i bestyrelsen  

c. "UdviklingsplanforGuldborgHavn-fortsat 

d. Praksis vedr. forsikringer samt regler vedr. efterladte skibe til vands og til lands. 

e. Hjemmesiden - input til webmaster vedr. fortsat udvikling af hjemmesiden. 
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