
GFBL og GLB fælles bestyrelsesmøde 1/6 2017 
   

 

Notater fra mødet mellem Guldborg Falster Bådebrolaugs og Guldborgland 

Bådelaugs bestyrelser. 
 

Deltagere: 

Guldborgfalster Bådebrolaug (GFB): Benthe Kwiatkowski, Bjørn Christensen, Dennis Lau, Henning 

Philipson, Per Jensen, Poul Johnsen, Sten Blom. 

Guldborgland Bådelaug (GLB): Jørgen Bojesen, Michael Jensen, Niels Bach, Niels Engell, Peter Hein 

Svendsen, Preben Kristensen og Søren Wiil  

 

Snakken og erfaringsudvekslingen gik livligt på kryds og tværs af bordet - og efter en kort 

præsentation, fokuseredes bl.a. på fælles udfordringer og mulige samarbejdsområder. 

 

 

I. Hvad rør sig i hhv. Guldborg Falster Bådebrolaug og Guldborgland Bådelaug?  

GFB lejer havneområdet ved klubhuset af Guldborgsund Kommune. Den nyligt gennemførte 

uddybning i havnen er delvist betalt af Guldborgsund Kommune. Selve havnemolen er 

privatejet. Usikkert, hvad der skal ske med havnemoleområdet. 

GLB lejer havneområdet af Guldborgsund Kommune, der har planlagt ramning af ny spuns 

mv. i løbet af et par år. Pt. er en lokal havneentreprenør ved at ramme pæle vor enden af Bro 

1 i den sydlige del af havnen. GLB rejser en ny mastekran hen over sommeren.  

  

 

II. Et dieseltankanlæg er på begge laugs-bestyrelsers ønskeliste, og GFB/Per Jensen gjorde 

opmærksomhed på, at man efter sigende kan leje særlige container-tankanlæg, der opfylder 

sikkerheds- og miljøkrav. 

Det blev nedsat en arbejdsgruppe - Poul Johnsen (GFB) og Niels Engell (GLB)  - der tager 

kontakt til olieselskaber og forhører sig om evt. mobile dieseltankanlæg samt priser mv. 

GFBL undersøger muligheden for at opsætte et mobilt tankanlæg på havnemoleområdet på 

Falster. 

  

III. Onsdag-aften-kapsejladsen i GLB er åben for medlemmer af GFB. Både kan tilmeldes hos 

Bent Hyldgård på tlf. 4127 0638 eller på mail benthyldgaard27@gmail.com 

 

IV. Fælles arrangementer var der enighed om at samarbejde om f.eks. i vintersæsonen. F.eks. 

hjertestarter-kursus, kapsejladsregler, sørejse-foredrag, ”Forskerdøgnet” i april etc.  

 

V. GLB - mastekranen sælges - uden el-spil - til GFB for kr. 3.000. 

 

VI. Fremtidigt samarbejde blev også drøftet. Der var bred enighed om fremover at samarbejde 

om bl.a. praktiske forhold.  F.eks. om evt. søsætning af GFB-både fra kajen på 

Lollandssiden, ramning af pæle osv.  Det blev endvidere aftalt, at de to bådelaug løbende 

orienterer hinanden om diverse tiltag og arrangementer - og at GFB gen-inviterer til et fælles 

møde slutningen af året.  

 

Mødet sluttede med lækker grill-mad med øl og vin - og god stemning   

 

080617 nbp 

 


