
GLB bestyrelsesmøder  
   

Referat - torsdag den 9. marts -17 kl. 19. 
 

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

Afbud: John H. Arildsen. 

 

1. Opfølgning på sidste møde/referat / evt.: - 

 Slæbested - entreprenør bedes give tilbud på renovering. Tilbud indhentes fra lokale 

entreprenører.         

 

2. Orientering ved formand om daglige drift 

 Guldborgsund Kommune har givet tilsagn om økonomisk støtte til en maritim event kaldet   

” VEGVISÍR – ARCHIPELAGO QUEST” - udviklet af Morgen Brandt -  som bl.a. står bag 

den store succes ”Silver Rudder” - singlehand-kapsejladsen Fyn-rundt, som afvikles på 3-4 

år. ” VEGVISÍR – ARCHIPELAGO QUEST” er tænkt som en Fladvands-kapsejlads omkring 

øerne i det det sydlige Danmark: Smålandsfarvandet, Øhavet., Østersøen, Lolland Falster, 

Møn og Sydfyn i årene 2017 - linket nedenfor under pkt. 17:  Kultur, Turisme og 

Bosætningsudvalg: Referat 22/2 -17 

 

3. Orientering ved kasserer om foreningens økonomi 

 Drøftelse af måling af diverse forbrugsafgifter i klubhus, baderum, Café Lagunen. 

 Dele til den nye havnekran er på vej til galvanisering. 

 

4. Orientering ved sekretær 

 Guldborg Fællesråd forventes at blive omdannet til primært en ”paraply-forening” for 

foreninger i Guldborg og omegn. GLB har lovet at stille med en repræsentant fra laugets 

bestyrelse til det nye fællesråd. 

  

5. Orientering ved bestyrelsesmedlemmer tilknyttet udvalgene 

 Havneudvalget mødes medio marts mhp. at planlægge pligtarbejdsdagene i begyndelsen af 

april. Enighed om, at klubhuset trænger til at blive shinet op. 

 Der mangler at blive pumpet ved en plads. 

 

6. Øvrige aktuelle emner: 

1. Pligtarbejdsweekend primo april -  overordnet koordinering og planlægning drøftedes. 

Sekretæren udsender reminder-mail til laugets medlemmer. 

2. Husbådeprojekt: En lokal arkitekt har udarbejdet et ”husbådkoncept” og søger nu en havn, 

hvor der kan etablere et pilotprojekt med 2-4 husbåde. Bådene skulle udlejes til time-share 

og. Et spændende projekt - men umiddelbart vil det være svært at få projektet finansieret 

såvel investerings- som driftsmæssigt.   

3. Ifm. ”Forskerdøgnet” ultimo april, hvor man gratis kan låne en forsker til at komme med et 

oplæg  blev det besluttet, at GLB forsøger at  booke foredraget ”Brændsel,celler og 

elektrolyse: en del af løsningen på fremtidens energiudfordringer”. 

4. Vinterbade-projekt i havnen - sauna-tilbud. Et medlem tilbyder på forsøgsbasis at stille op 

med en mobil sauna på havnen i Guldborg i vinterhalvåret -  på en aftalt ugedag. Der vil så 

kunne vinterbades fra en flydebro i havnen - hvorefter man kan få varmen i saunaen. Friske 

”Vikinger” søges til næste sæson. Forventet planlægning i sensommeren. Tovholder NBP. 

5. På næste møde afklares mulighederne for at finde opbevaringplads til laugets materiel og 

materialer i laden bag siloen……da denne skal rømmes med udgangen af maj -17 

 

7. Evt. - 
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http://www.guldborgsund.dk/da/Dagsorden_og_referater/Kultur_Turisme_og_Bosaetningsudvalg/2017/22-februar.aspx#17
http://www.guldborgsund.dk/da/Dagsorden_og_referater/Kultur_Turisme_og_Bosaetningsudvalg/2017/22-februar.aspx#17

