GLB / medlemsmøde 28. januar -16
Formand Jørgen Bojesen indledte bl.a. mødet med en opsummering af nogle af laugets aktiviteter og
udfordringer i 2015 - og rundede af med spørgsmålet: Hvordan bliver GLB en god forening af være
medlem af?
Aktivitets-kalender - herunder idéer og holdninger til arrangementer og fælles-arrangementer. Hvad
skal vi have mere/mindre af?
Onsdags-kapsejlerne gav udtryk for, at man ser frem til den ugentlige kapsejlads, om onsdagen - om end,
der nogle gange kun 6-7 deltagende både. En aften, der afsluttes med hyggeligt samvær, kaffe og
hjemmebag i kluhuset. Det blev i den forbindelse - og fra flere sider - foreslået, at onsdag aften kunne
være en fælles klubaften med aktiviteter for laugets medlemmer, hvor man samles i klubhuset efter
aktiviteterne.
Der var bred opbakning til forslaget - bl.a. fra motorbådssejlerne og fra kajakafdelingen. Motorbådssejlerne nævnte, at man tidligere har afviklet fælles-aktiviteter f.eks. i form af ”rævejagt” til søs osv.
Forslaget om en fælles kluaften for alle medlemmer blev suppleret med idéen om at starte en ”onsdagspige-strikke-klub”.
Der vil blive fulgt op på nævnte forslag inden sæsonstart, da der vil være behov for at få koordineret
aktiviteterne og aftale evt. turnus-ordning vedr. fortæringen i klubhuset efter medlemsaktiviteterne. Det
foreslås, at tovholdere/repræsentanter fra kapsejlere, motorbådssejlere og kajakroerne m.fl. tager kontakt
mhp. på at få realiseret forslaget.. Bestyrelsen bidrager gerne til at få aftalt møder mv.
Laugets sanghæfte blev foreslået revideret, og Mette Jepsen meldte sig som tovholder for arbejdet.
Ideen er at puste liv i fællessangen, når vi mødes i klubben, til fester og i øvrigt når vi har lyst. Det vil
også være dejligt, hvis der var nogle ”spillemænd” blandt laguets medlemmer, som kunne tænke sig at
spille lidt med en gang imellem. Formålet med forslaget er at gøre sang og musik bliver en større del af
fællesskabet.
Redningsstiger har været efterspurgt flere gange. Der blev i 2015 monteret 6-7 alu-stiger
hensigtsmæssige steder på broerne i havnen. Men - der mangler tydelig markering af stigerne. Frank R.
meldte sig som tovholder på redningsstige-projektet.
Nuværende "pligtarbejds-projekter" f.eks. Forsyningsbro, Bro 2 og hegn ved masteskuret m.v. Evt.
idéer og forslag til nye tiltag.
Formand Jørgen B. redegjorde for nogle af de opgaver der skal løses i 2016:






Opretning af Forsyningsbro
Renovering og færdiggørelse af Bro2.
Bagvægge i brusekabinerne
Udskiftning af fedtudskiller ved Lagunen
Opretning af kloak under parkeringplads
Evt. etablering af terrasse foran Lagunen efterfølgende

(pligtarbejde)
(pligtarbejde)
(pligtarbejde)
(håndværker)
(håndværker) forsikringssag

Andre forhold vedr. bestyrelsens arbejde.
 Der blev stillet spørgsmål til den gensidige rabataftale mellem ”Sejlforeningen Vikingen” og
Guldborgland Bådelaug. Vikingens medlemmer ligger til ½ pris i Guldborg og GLB-medlemmer
ligger gratis ved Vikingens broer og i kanalhavnen i Nykøbing. F. ”Motorbådsklubben
Guldborgsund” er ikke omfattet af aftalen, men formand Jørgen Bojesen tager kontakt til nævnte
klub mhp. evt. at indgå en aftale vedr. havneafgift. OBS - GLB-medlemmer, der gør brug af
rabataftalen i Nykøbing F. skal huske at anvende Vikingens konvolutter - og ikke konvolutter fra
”Motorbådsklubben Guldborgsund”.
 Der blev spurgt ind til samarbejdet med Falstersiden. Bestyrelsen tager punktet op.
 Et spørgsmål om, hvem der skal renovere Bro 3 og 5. Bestyrelsen drøfter/afklarer punktet.
 Der blev udtrykt utilfredshed med genetablering af området foran Lagunen efter gravearb.
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