GLB bestyrelsesmøder
REFERAT / torsdag den 12. januar -17 kl. 19.
Mødt:, Jørgen Bojesen, Michael Jensen, Niels Bach, , Preben Kristensen, Søren Wiil,
Afbud: John Arrildsen, Peter H. Svendsen

1. Opfølgning på sidste møde/referat / evt.:
2. Orientering ved formand om daglige drift
 GLB’s lejeaftale med Guldborgsund Kommune ej afklaret. Kommunens lejeaftaler med
havne behandles politisk i den kommende tid.
 Forslag om at indmelde GLB i FLID (Foreningen af Lystbådehaven i Danmark) - kontingent
ca. kr. 3.000 - besluttet. (se nærmere under www.flidhavne.dk)
 GLB’s lejemål i laden bag siloen er opsagt og skal være tømt 31/5-17. GLB skal således
finde - primært vinteropbevaringsplads - til diverse materialer, materiel og udstyr andetsteds.
3. Orientering ved kasserer om foreningens økonomi
 Regnskab 2016 i fin balance 
 Bestyrelsen har besluttet at opsige det mangeårige samarbejde med Jyske Bank - og skifter
til Nordea. Jyske Bank, indførte fornylig negativ rente for indestående i banken - og det har
ikke været muligt at forhandle en rimelig aftale på plads.
 Udvalgene bedes fremsende evt. budget-ønsker bestyrelsen hurtigst muligt.
4. Orientering ved sekretær
 Løbende rev. af mailadresser og kontaktinfo i guldborglhavn@gmail.com /kontaktpersoner.
 ”Køreplan” for generalforsamling drøftet. Frist for forslag om vedtægtsændringer er torsdag
den 9. februar. Frist for indlevering af almindelige forslag er torsdag den 9. marts.
5. Orientering ved bestyrelsesmedlemmer tilknyttet udvalgene
 Kaptajn Hummels gæve ”tordenskjoldsbesætninger” har præsteret 26 pumpedage - sådan!
 Klubhuset trænger til et face-lift. Maling, udskift. af dør. Der udarbejdes en opgave-plan
 Juniorerne glade for det kommunale 50%-tilskud til de nye våddragter, børnepagajer, og de 5
optimistjollemodeller. Jollemodellerne bruges bl.a. til kapsejladsteori- og manøvretræning.
6. Øvrige aktuelle emner
 Invitation og ramme/temaer for medlemsmøde torsdag den 26. januar drøftet. Invitation ud.
 Det blev besluttet at arrangere et møde med Guldborg Falster Bådebrolaug inden sejlsæsonen
starter. Formålet med mødet er bl.a.: Gensidig orientering, erfaringsudveksling, evt.
fælles/supplerende udviklingsovervejelser samt udfordringer og bekymringer.
7. Evt.
Punkter til kommende bestyrelsesmøder:
A.
B.
C.
D.

Generalforsamling 23. marts - herunder bl.a. budget 2017.
Ny lejemål / erstatning for lejemål i DLG’s lade bag siloen.
Renovering / tilpasning / ny-design af slæbested ?.
Flydebroer - Ekskursion mhp. at se på modeller og muligheder blev drøftet?
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