GLB bestyrelsesmøder
REFERAT / torsdag d. 11. august, 2016
Mødt: John Arildsen, Jørgen Bojesen, Niels Bach, Peter Svendsen, Søren Wiil Michael Jensen, Preben Kristensen
Afbud – John Arildsen og Peter Svendsen

ARRANGEMENTER
 Invitation til match race-arrangement d. 10. september sendt til Snekken og Vikingen.
Forventning om 30-35 gæstebåde ifm. arrangementet. Der planlægges med 8 indledende
sejladser. Der tages kontakt til medier og mulige sponsorer.
 Muligheder for div. arrangementer i vintersæsonen tjekkes. F.eks. ekskursion til Gedser
Redningsstation samt f.eks. foredragsaftner med. Langturssejlerforeningen. Evt. S/Y
Sol’s rejse gennem nordvestpassagen.
ADMINISTRATION / ØKONOMI
 Trods et mindre fald i antallet af gæstesejlere i juli ses en fornuftigt udvikling i
økonomien for 2016.
 Møde med Guldborgsund Kommune i slutningen af juni. Oplæg til aftale drøftet. Endelig
aftale afklares nu politisk, herunder vedligeholdelse / ejerskab af Bro 2 og
KLUBBEN / ORGANISERING / HJEMMESIDE
 Forslag om nedsættelse af udvalg:
o F.eks. web-udvalg. Hvordan få vi engageret folk - seniorhold??
o Hvordan får vi økonomien til at hænge sammen - vende på hovedet
o Hvordan får vi flere aktiviteter - kajak, stand-up padle og roklub.
 WIFI-hastighed kan muligvis øges via firmaet Teracom
 Hjemmesiden gøres mere tilgængelig. Alle sider gøres offentlige - undtaget
medlemslisten.
KLUBHUSET /HAVNEN / OPGAVER
 Bro 2 og 3 dæk skal renoveres. Der indhentes tilbud på træ. Ligeledes bestilles træ til
Bro 2-skørt.
 Klubhuset tjekkes og der udarbejdes en plan / et ”årshjul” vedr. vedligeholdelse.
 Der udarbejdes en overordnet plan vedr. vedligeholdelse af havnen / havneområdet.
SEJLADS / KANO-KAJAK / JUNIORAFDELING
 Bestyrelsen besluttede at imødekomme juniorafdelingens ønsker om et par vandski.

KOMMENDE MØDER
 Opgavefordeling i bestyrelsen.
 Arrangementer i vinterhalvlåret.
 Status på arrangementer mv.
 Nedsættelse af udvalg - f.eks.:
o F.eks. web-udvalg. Hvordan få vi engageret folk - seniorhold??
o Hvordan får vi økonomien til at hænge sammen - vende på hovedet
o Hvordan får vi flere aktiviteter - kajak, stand-up padle og roklub.
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