
GLB bestyrelsesmøder  
   
REFERAT torsdag den 3. november -16 

Mødt: Jørgen Bojesen, Michael Jensen, Niels Bach, Peter H. Svendsen, Preben Kristensen, Søren Wiil, 

Afbud: John Arildsen 

 

1. Opfølgning på sidste møde/referat 

- 

 

2. Orientering ved formand om daglige drift 

• Fornemt arrangeret standernedhaling. Stig og Ole m.fl. - og sangbogsudvalget. 

• GLB - har fået doneret 2 store flydepontoner på ca. 100 m2. hver - af et firma der tidligere på 

året renoverede Frederik d. 9. Bro i Nykøbing. 

• GLB/juniorafdelingen har søgt - og er bevilliget kr. 8.200 - fra kommunens pulje 

”Ekstraordinært Materialetilskud” Beløbet skal bruges til materialer og udstyr i 

juniorafdelingen - bl.a. renovering af 606’erne. 

• Bådelaug omkring farvandet Guldborgsund udarbejder et fælles høringssvar på kommunens 

høringsbrev vedr. begrænsning af bro-åbningstider.   

 

3. Orientering ved kasserer om foreningens økonomi,  

• Arbejder på at få mere plads i laden -  til en fordelagtig pris. 

• Halvering af internetabonnement - fra kr. 330 til 159.  

• Sejlsæsonen er slut - og bl.a. gæstesejler-indtægterne bidraget til fint 2016-regnskabsresultat. 

 

4. Orientering ved sekretær 

• Aktivitetskalender 2017-forslag drøftet - og endeligt godkendt.    

 

5. Orientering ved bestyrelsesmedlemmer tilknyttet udvalgene  

Pligtarbejdsdag - lørdag den 5. november -16. ”løse ender” og opgaver drøftet. 

• Vi mødes kl. 9 til morgenkaffe og brød, og der serveres grillpølser m. tilbehør ved 14-tiden 

• Forbedring af kaptajn Hummel blev drøftet. Bl.a. forbedring/udvidelse af "huset" over motor 

- reparation af hydraulikspil afdækning mv. 

• Medlemmer bedes melde tilbage på remindermail - hvis de skulle være forhindret i at deltage 

i pligtarbejdet den 5/11. 

 

6. Øvrige aktuelle emner 

Temaet ”Flydebroer” blev drøftet indgående. Især betonflydebroer har bestyrelsens interesse, da 

de - konstrueret rigtigt - kan give bølgelæ - og endvidere fungere som stabil anlægsbro for 

sejlbåde. En mulig ekskursion mhp. at se på modeller og muligheder blev drøftet. Tages op igen 

på kommende møder  

 

7. Evt. Det blev besluttet, at næste bestyrelsesmøde i december afvikles med en julefrokost. 

 

Punkter til bestyrelsesmøder: 

 Bestyrelsesarbejdet / opg.fordeling, antal møder / årligt bestyrelses-seminar ? 

 Forslag til arrangementer i vinterhalvåret 

 Renovering / tilpasning / ny-design af slæbested. 

 Renovering af Bro 2 og 3 - kommunens broer 
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