
GLB bestyrelsesmøder 
 

Bestyrelsesmøde torsdag den 7. september kl. 19 i klubhuset. 

 
Mødt: Jørgen Bojesen, Niels Bach, Preben Kristensen, Søren Wiil, Peter Svendsen,  

Afbud: Michael Jensen, Niels Engell 

 
1. Opfølgning på sidste møde 17. august -17: - 

  

2. Orientering ved formand om daglige drift:  

 Dykker tjekker omfanget af pæleorm i havnen i weekenden 9.-10. september. 

 Efter planen slås de nye spuns i de sidste måneder af 2017. I den forbindelse udskiftes 

trækrør og de eksisterende teknik-brønde ved spunsvæggene. Den nye spuns slås ca. 30 cm 

uden for den eksisterende spunsvæg. GLB har givet tilladelse til, at havne-entreprenørerne 

anvender havnens toiletter og spiser i klubhuset. 

 Guldborgsund Kommune opfordrer kommunens sejlklubber og bådelaug til at kræve, at den 

obligatoriske ansvarsforsikring omfatter vragfjernelse. 

 Alt klar til matchrace-arrangmentet. Der kommer sejler-besætninger fra Næstved, 

Vordingborg, Nykøbing og Guldborg - i alt 12 besætninger - og 87 deltagere er tilmeldt 

festen i klubhuset om aftenen. Der forventes 24 gæstebåde i havnen ifm. arrangementet. 

 

3. Orientering ved kasserer om foreningens økonomi:  

 Gæstesejlere: GLB har i august 2017 haft 239 gæstesejlere, mod 261 sidste år. Og- foreløbigt 

har vi haft 808 gæstesejlere mod 815 samme tid sidste år. Det skal i den forbindelse nævnes, 

at vi i år ikke har langtidsudlejet nogle bådpladser, hvilket i 2016 beløb sig til ca. kr. 9.000. 

Der er kr. 54.000 kassen mere i kassen en samme tidspunkt sidste år. 

 Varmeregnskab: Der arbejdes på at montere energimålere i hele klubhuset inkl. caféen 

 Preben Kristensen har med materialer sponseret af Finn Olsen konstrueret et par Y-bomme 

(fortøjnings-bomme) , der som forsøg monteres på Bro 2. Der er brug for hænder til snarest 

mulig montering af nævnte Y-bomme. 

 

4. Orientering ved sekretær - 

 

5. Orientering ved bestyrelsesmedlemmer tilknyttet udvalgene.  

 Søren Wiil har taget initiativ til at etablering et GLB serviceteam.  Første møde afholdes 

tirsdag den 12. september kl. 10 i klubhuset. 

 Juniorafdelingen har søgt om kr. 8.000 i Lollandsfonden til div. udstyr til juniorafdelingen. 

 Sundsejlads - sidste lørdag i september - i år lørdag den 30. september. 

 Herretur - fredag d. 6.- 8. oktober 

 "Sildeturen" fredag d. 13. oktober kl. 16 

 Stativ-afhentning den 15. oktober kl. 10 

 

6. Øvrige aktuelle emner 

 Frihavnsordning - forslag om at GLB indmeldes i frihavnsordning - næste møde. 

 Bestyrelsesmøder: Frekvens, indhold og afvikling. 

 

7. Evt. -  

Punkter til kommende møder: ....... 5/10 ......... 2/11 ......... 7/12  

 Status på Bro 1 og 2 ift. pæleorm-angreb 

 Tovholdere på diverse aktiviteter i september, oktober og novmeber 

 Fortsat - afklaring af aftaler med Café Lagunen fortsat- herunder bl.a. ift. måling afregning af 

forbrugsafgifter.  

 Fortsat - afklaring af diverse aftaler med medlemmer. 

 Slæbested - renovering 
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