GLB bestyrelsesmøder
Dagsorden - torsdag den 2. februar -17 kl. 19.
Mødt: Jørgen Bojesen, Michael Jensen, Niels Bach, Preben Kristensen, Søren Wiil,
Afbud: John Arrildsen, Peter Hein Svendsen.

1. Opfølgning på sidste møde/referat / evt.: 2. Orientering ved formand om daglige drift
 Firmaet Harba er i gang med at videreudvikle en app. der kan blive interessant for Guldborg
Havn. Med Harba-app’en vil man kunne betale havnepenge og få information om og/eller
koder til havnens faciliteter med brug af en smartphone eller tablet.
Med Harbas bookingløsning er det havnepersonalet, der anviser sejlerne til de pladser, de vil
have dem hen på (ud fra information om besøgsperiode og båden). Det eneste en havn
behøver for at kunne være med på Harba er en e-mail adresse, et mobilnummer og et
kontonummer til at modtage betaling på.
 Sangbogsudvalget har indvilliget i at være tovholder på en afriggerfest lørdag d. 18.
november.
 Godt medlemsmøde med relevante input.
3. Orientering ved kasserer om foreningens økonomi,
 Ingen budgetønsker fra udvalgene fremsendt (jf. referat fra 12. jan- 17)
 Regnskabs rev møde aftalt med kritiske revisorer.
 Laugets bankkonto nu overført til Nordea.
4. Orientering ved sekretær
 Sekretæren repræsenterer GLB i ”Greengate”-arbejdsgruppen, der sammen med Guldborg
Fællesråd arbejder med udviklingstiltag i Guldborg- og omegn. GLB er bl.a. interesseret i
tiltag, der tiltrækker flere gæstesejlere til Guldborg - og at flere af disse overnatter mere end
en nat. ”Man sejler til Guldborg fordi - og bliver et par dage - fordi”
 ”Køreplan” generalforsamling gennemgået.
5. Orientering ved bestyrelsesmedlemmer tilknyttet udvalgene
 Sunken jolle ved Bro 5 fjernet.
 Kontakt til ejer af mindre sejlbåd på Ø-siden af Bro. Ejer har ikke umiddelbart mulighed for
at fjerne sejlbåden. Bestyrelsen afklarer juridiske forhold vedr. evt. fjernelse af båden.
 Forslag til nyt slæbested måles op - mhp. behandling på næste bestyrelsesmøde (bilag 117)
6. Øvrige aktuelle emner


Enighed om at invitere repræsentanter fra Guldborgfalster Bådebrolaug til et møde mhp. at
afklare mulige fælles ”dagsordner” og samarbejdsområder.

7. Evt.
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