GLB bestyrelsesmøder 2017
Bestyrelsesmøde torsdag den 1. juni kl. 17 - 18.30 REFERAT
Mødt: Jørgen Bojesen, Michael Jensen, Niels Bach, Niels Engell, Peter Svendsen, Preben Kristensen, Søren Wiil

1. Opfølgning på sidste møde 4. maj -17
Se under pkt. 6 ”Øvrige aktuelle emener.
2. Orientering ved formand om daglige drift:
 Har kontakt med Boatflex mhp. at få en udlejningsaftale vedr. skolebåden ”Chastine”.
Boatflex-udlejningskonceptet omfatter bl.a. særlig ansvars- og kaskoforsikring, som er
indeholdt i bådlejen. Endvidere undersøges mulighederne for at udleje laugets kano og nogle
af havkajakkerne på dage, hvor disse ikke er booket af kajakafdelingen eller
juniorafdelingen.
3. Orientering ved kasserer om foreningens økonomi:
Ingen bemærkninger
4. Orientering ved sekretær
Ingen bemærkninger
5. Orientering ved bestyrelsesmedlemmer tilknyttet udvalgene.
HH-Interprise er forsinket ift. ramning af pæle for enden af Bro1. Arbjedet genoptages efter
pinse.
6. Øvrige aktuelle emner:
a. Mhp. at tiltrække flere nye medlemmer og både til havnen, blev besluttet:
- at potentielle medlemmer første år kan tilbydes en ”gæsteplads” til båd eller jolle for hhv.
kr. 2.000 og kr. 1.000. Gæstepladsen kan anvendes sejlsæsonen.
- at nye medlemmer af GLB kan træffe aftale om, at evt. indskud kan afdrages over et par år.
b. Det blev besluttet, at optimere skiltningen på havnen bl.a. i fht. synliggørelse af Guldborgs
servicefunktioner, seværdigheder og natur mv. Niels E. og Niels B. udarbejder udkast til et
kort over området.
c. Flere medlemmer har observeret, at bådtrailer-folk kører forgæves til GLB’s slæbested, da
de ikke få en nøgle f.eks. om morgenen. Det blev derfor besluttet at fjerne kædelåsen og
således gøre slæbestedet mere tilgængeligt for ”ikke medlemmer”. Herefter opkræves en
dagstakst på kr. 50, som skal betales forud for brugen af slæbestedet. Taksten betales til GLB
via Mobile Pay, gæstesejler-kurvert - eller alternativt i Café Lagunen.
Der opsættes et skilt ved slæbestedet med regler vedr. anvendelse af dette.
Guldborgfalster Bådeabrolaug har rettet henvendelse vedr. lån af GLB’s mastekran. Det
blev besluttet at tilbyde vort nabo-bådelaug at de frit kan låne mastekranen i 2017 for kr. 500.
Det aftales det med Guldborgfalster Bådebrolaug, at de udpeger en ”mastekrans-tovholder”,
der så får udleveret en klubnøgle og instrueres i anvendelse af GLB’s mastekran.
d. Indledende drøftelse om afklaring af diverse medlems-aftaler - f.eks. fripladser mv. Punktet
tages op igen på kommende bestyrelsesmøde.
7. Evt. Punkter til kommende møder:
 Slæbested - renovering
 Afklaring af diverse medlems-aftaler - fortsat
 Afklaring af aftaler med Café Lagunen fortsat- herunder bl.a. ift. måling//afregning af for
forbrugsafgifter.
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