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Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 4. maj kl. 19.  
Mødt: Michael Jensen, Niels Bach, Niels Engell, Peter H. Svendsen, Preben Kristensen, Søren Wiil  

Afbud: Jørgen Bojesen 

 

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

 

2. Orientering ved formand om daglige drift: 

  

3. Orientering ved kasserer om foreningens økonomi: Første kvartal opgjort - ej bemærkninger 

 

4. Orientering ved sekretær  

a) Vegvisir Archipelago Race - pt. kun få - 15 - tilmeldinger, men sejladsen gennemføres. 

Hjemmeside oversættes nu til dansk. Indtil nu har 2 GLB-medlemmer givet tilsagn om at 

hjælpe til ved arrangementet, men bestyrelsen håber, at flere vil melde sig, så GLB kan stille 

med 5-6 mand. Jørgen B. har indvilget i at være sejladsmæssig stævneleder for 

arrangementet. 

b) Guldborg Fællesråd - blev på generalforsamlingen den 19. april omdøbt til ”Fællesrådet for 

Guldborg og omegn”. Foreninger i Guldborg og omegn tilbydes i løbet af maj måned en 

bestyrelsespost i rådet. 

Fællesrådet foreslår, at der afvikles en ”Rejefestival” på havnen i Guldborg L. - f.eks. i 

forbindelse med bådelaugets matcrace-arrangement - lørdag den 9. september. Rejefestivalen 

forslås således indpasset i nævnte arrangement, der afvikles mellem 10 og 15.  

Forslag vedtaget. 

 

 

5. Orientering ved bestyrelsesmedlemmer tilknyttet udvalgene. 

Havneudvalget: Pligtarbejde - opfølgning på rest-opgaver herunder bl.a: 

a) Pæle til Bro 1 og træ til skørter på Bro 2 leveres nu. Pælene afbarkes i kommende uge.  

b) Ramning af pæle til afstivning af S-ende af Bro 1 samt til juniorafd. flåde. Tovholder 

Søren W. 

c) Konstruktion og montering af skørter - "Store Brohold" - tovholder: Preben K. 

Juniorafdelingen:  

a) Følgebåd: Skift motorolie, gearolie, tæringsklodser, smurt mv.  

b) Arbejdsdag med forældre og juniorer - oprydning, optimistjoller klargjort, "Chastine" og 

"Stenø"(606) skuret og skrubbet, "Søhesten" (606) vasket og poleret.  

  

 

6. Øvrige aktuelle emner: 

a) Opfølgning på temaer/forslag fra generalforsamlingen:  

 Mhp. at tiltrække flere nye medlemmer og både til havnen, samt tilpasse os regler i 

sejlklubber i området blev det forslået:  

o at første år som medlem af GLB betragtes som et prøve-år, hvor der ikke betales 

indskud. Efterfølgende kan der træffes aftale om, at indskuddet afdrages over et par 

år. ret har et nyt medlem ikke stemmeret ved generalsamlinger. Prøveåret slutter 31. 

december.  

o at medlemskontingent og pladsleje første år fastsættes til kr. 2.000 for både og kr. 

1.000 for joller. 

 

                    Der træffes endelig beslutning om nævnte forslag senest på næste best.møde d. 1/6. 

  

b) Afklaring af diverse medlems-aftaler - f.eks. fripladser 
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c) Rydning af laden bag siloen - sortering/prioritering.  Skal ryddes senest 1. juni..... 

GLB har købet en 20”-container, som er placeret på stativpladsen. Materialer fra laden 

flyttes til nævnte container.  

 

 Møde med Guldborgfalster Bådebrolaug mhp. at afklare mulige fælles ”dagsordner” og 

samarbejdsområder. 

Beslutning om at invitere Guldborgfalster Bådebrolaug til middag i klubhuset den 1. juni kl. 

18.30. Der afholdes GLB-bestyrelsesmøde umiddelbart før - fra kl. 17 - 18.30. Preben 

tovholder på madlavning. Hvis dårligt vej - så bestilles mad på Café Lagunen.  

Dagsorden: Hvad rør sig i de to bådelaug?, fælles udfordringer - herunder dialog med 

Guldborgsund Kommune, muligheder for samarbejde samt evt. planer for de næste år, 

havnekran mv...... 

 

 Slæbested - renovering - udsat. 

 

7. Evt.  

a) Det blev foreslået, at skiltningen på havnen optimeres bl.a. i fht. synliggørelse af 

aktivitetspladsen og den ”nye” strand NV for Guldborgbroen.   

b) Juniortræner, Michael B. Houmann, bevilliges et speedbådskort. Guldborgsund Kommune 

yder tilskud til juniortræner-uddannelse.  

c) Falstersiden spørger ind til lån af GLB-mastekran. Det blev besluttet at tilbyde 

Guldborgfalster Bådebrolaug, at de kan hente 1-2 nøgler til bom og klubhus mod indbetaling 

af kr. 500 - for 2017. 
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