
GLB bestyrelsesmøder 
 

Bestyrelsesmøde torsdag den 29. juni kl. 19 i klubhuset / REFERAT 
Mødt: Jørgen Bojesen, Niels Bach, Preben Kristensen 

Afbud: Søren Wiil, Michael Jensen, Niels Engell, Peter Svendsen, 

 

1. Opfølgning på sidste møde 1. juni -17 -  
 

2. Orientering ved formand om daglige drift: 

 Pælene på den østlige side af Bro 1 er møre - og vil blive efterset. Der indhentes tilbud på 

”fortøjningsbom”- løsninger til jollepladser. Dvs. ”flyde-udriggere” mellem jollepladserne. 

 Der er truffet aftale med rengøringsfirmaet "Dream Team Cleaning DK" om rengøringen af 

havnens toiletter/bad i 7 uger fra 1. juli - 17. 

 VEGVISIR-kapsejladsen en succes. Positiv omtale i ”Min Båd”, ”Bådmagasinet” og ”Die 

Yacht”. Der afholdes evalueringsmøde i sensommeren. 

 Rederiet "Limfjorden" har med et af deres uddybningsfartøjer beskadiget noget af  

molehovedetrs bolværksbeklædningen. JB har kontakt med Guldborgsund Kommune og 

ansvarligt rederi, ift. udbedring af skaderne. 

 Bro2: De sidste planker for enden af broen er nu lagt. Monteringen af skørter for enden af 

broen er en udfordring, da det bl.a. kræver hænder - ved lavvande. Der arbejdes på at 

montere skørterne i løbet af sommeren - ved lavvande.  

 

3. Orientering ved kasserer om foreningens økonomi: 

 GLB har fået 2 x kr  4.600 forsikringspræmie retur fra ”Lokalforsikring”. 

 Positiv CASH-flow-udvikling….der er penge i ”kassen”.  

 Gæstesejler: Sammenlignet med 2016 har der været en del færre gæstesejlere i marts, april 

og maj 2017- hvilket dog rigeligt opvejes af en del flere og større både i juni - sammenlignet 

med 2016. 

 Der konstateres endvidere en del flere ”rabat-gæstesejlere” - fra Nykøbing F. ;-) 

 Slæbestedet: Afventer at Danske Bank melder MobilePay klar  

 

4. Orientering ved sekretær -  

 

5. Orientering ved bestyrelsesmedlemmer tilknyttet udvalgene. 

 Havneudvalget - har aftale med havne-entreprenør HH-Interprise om færdiggørelse af 

pæleramningsopgaven i ”Sydhavnen” - ved bedre vejrlig.  

 Kajakafdelingen -  monterer snarest en træ-fenderliste på kajak-flydebroen. 

 Juniorafdelingen - havde 26/6 sidste træningsaften med afdelingens 17 juniorer inden 

sommerferien. Første træningsaften efter ferien er mandag den 7. august. Fredag og lørdag 

den 18.- 19. august tager juniorafdelingen på weekend-tur til Femø. Der er indkøbt et par 

ekstra våddragter i den rigtige størrelse hos Harald Nyborg. 

 

 6. Øvrige aktuelle emner -  
 

7. Evt. - 

 

Punkter til kommende møder:  17/8 …… 7/9 ……. 5/10  ……… 2/11 ……… 7/12 
 Slæbested - renovering 

 Afklaring af aftaler med Café Lagunen  fortsat- herunder bl.a. ift. måling//afregning af forbrugsafgifter. 

 Afklaring af diverse medlems-aftaler - f.eks. fripladser mv. Punktet tages op igen på kommende bestyrelsesmøder. 
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