
 

  

December 2016  

Vi er nu atter tæt på årets korteste dag, hvilket betyder, at vi nærmer os Jul og Nytår, og dermed er året 

2016 ved at rinde ud.  

Jeg skal allerførst beklage, at mine gode intentioner fra starten om ”Formanden har ordet” skulle være en 

løbende information til medlemmerne om, hvad der sker – og kommer til at ske – i bådelauget, her i 2016 

har været af et ret så minimalt omfang, og slet ikke i den udstrækning, som det var tiltænkt fra starten.  

Det skyldes dog ikke, at tingene har stået stille, men nok nærmere, at formanden har været travlt 

engageret i andre gøremål af mere privat karakter, herunder flytning etc.  

Året der nu går på hæld, har været et godt år på mange områder. Vi har været begunstiget af en god 

sommer med mange besøgende gæstesejlere, som har bidraget godt til vores indtægter. Samtidig har vi 

formået at holde vore udgifter pænt i ave, således at vi slutter året med et pænt fornuftigt resultat.  

Da vi startede på året 2016, var vi i forhandlinger med Guldborgsund Kommune om en ny lejekontrakt på 

havnen – dels for at sikre en lavere leje i niveau med andre sejlklubber i kommunen, og dels for at opnå et 

driftstilskud til det offentlige toilet på havnen og det var vort håb, at vi kunne afslutte disse forhandlinger 

med positivt resultat i indeværende år.  

Det er desværre ikke lykkedes, da der på et udvalgsmøde i Teknik- og Miljøudvalget den 23. nov. er 

besluttet, at kommunens lystbådehavne, herunder de såkaldt privat drevne på kontrakt, hvorunder vi 

hører, skal undergå en nærmere politisk drøftelse.  

Oplægget til politikerne kan ses her på vedlagte link:  

http://www.guldborgsund.dk/da/Politik/Dagsorden_og_referater/Teknik_og_Miljoeudvalg/2016/23-

november.aspx  

Vi forestiller os vel, at vi på en eller anden måde bliver inddraget i disse drøftelser om fremtiden for 

havnene, da jeg går ud fra, at man fortsat forventer, at vi ude i klubberne yder et stykke frivilligt arbejde.  

Jeg vil også takke medlemmerne for god opbakning til de programsatte pligtarbejdsdage, hvor der blev gået 

til de planlagte arbejdsopgaver med stor entusiasme.  

Særlig tak til Bernard og Søren for stor indsats med Kaptajn Hummel, Henning for at være tovholder på 

opretning og færdiggørelse af forsyningsbro, Finn og Michael for at være ”praktiske gris” på havnen, og 

sidst men ikke mindst Mette og Co. for arbejdet i sangbogsudvalget, som også har udmøntet sig i, at Stig 

har påtaget sig arbejdet som formand for et nyt festudvalg. Godt initiativ.  

Ligeledes fortjener junior-afdelingen også stor ros. Niels & Co. gør en stor indsats for et voksende antal 

børn og unge i Guldborg, og da det jo er fremtidens sejlere det drejer sig om, er det en meget vigtig 



funktion for at bevare bådelauget fremover. Det er særdeles positivt, at det faktisk er den eneste afdeling 

af bådelauget, som har fremgang i antal medlemmer!  

Endelig skal der også lyde en tak til Frans som webmaster. Der er efterhånden kommet en meget flot 

hjemmeside op at stå.  

Jeg skal minde om, at bådelaugets ordinære generalforsamling er programsat til torsdag 23. marts 2017, 

som vi jfr. vedtægterne skal meddele inden nytår. Samtidig skal jeg også minde om medlems-mødet den 

26. januar, ligesom vi planlægger yderligere et arrangement for medlemmerne i løbet af februar – nærmere 

følger.  

Til slut vil jeg gerne på hele bestyrelsens vegne ønske alle medlemmer en God Jul og et Godt Nytår.  

Jørgen Bojesen 


