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REFERAT  /  torsdag d. 7. april  2016  kl. 19 

 
 

1.  Gensidig orientering  

 

Formand 

 Baderums-renovering, næsten færdig. I baderum ny bagvæg og ”Elefant-tryk”- ventiler 

 Kloak-flow-problemer fra klubhuset – afventer afklaring forsikringsselskab. Der 

monteres alarm på fedt-udskiller. 

 Matchrace-møde med Vordingborg og Sejlforeningen Vikingen. Der afvikles matchrace 

med 3 606’ere og løbende udskiftning. Der søges sponsorpræmier og PR- materiale 

sendes til medier. 

 Nye data vedr. priser, broåbning mv. sendt til Komma’s havnelods. 

 Forslag om at ”Chastine” evt. kunne udlejes via bådudlejnings-konceptet Boatflex, der er 

en peer to peer markedsplads for udlejning af private både. Alle udlejninger er fuldt 

forsikrede gennem First Marine og Lloyd’s of London. Alle transaktioner bliver 

håndteret af Boatflex for at beskytte både lejer og bådejer. Se evt. på link  BOATFLEX 

Kasserer 

 Ny mastekran er ved at blive konstrueret. Tegninger gennemgået. Løftekapacitet ca. 

1.000 kg. Funktionshøjde 9 – 12m, og der monteres trin kranen. Den nye mastekran 

forventes færdig - senest til afrigning i oktober. 

Havneudvalg   

 Resterende pligtarbejds-opgaver fordeles på medlemmer, der var forhindret i at møde 

frem på pligtarbejdsdagene 2. og 3. april. 

Juniorafdeling 

 GLB får ca. kr. 2.500 i kommunalt drift-tilskud hvert år. Og der er i år søgt om 

kommunalt materialetilskud til renovering af optimistjoller og ”606’ere”, indkøb af 

børne-kajak-pagajer, unge-vandski samt en ”606’er” mere.  

Kajakafdeling -  

Arrangementer:  

o Fredag d. 15. april: Nakskov Kran 15/4,  

o Mandag d. 25. april: "Det moderne astronomiske verdensbillede" 

o Fredag d.  6/5 "Søren Kran"  

o Lørdag d. 7/5 Standerhejsning – opslag på hjemmesiden. 

 

 

2. Evt.  

Der udarbejdes et skilt med piktogrammer vedr. havnereglement for Guldborg Havn. 

 

 

3. Punkter til kommende møder 2016    torsdage 12/5, 2/6, 30/6 

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

b. Opgavefordeling i bestyrelsen  

c. "Udviklings plan for Guldborg Havn - fortsat 

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