GLB bestyrelsesmøder
Bestyrelsesmøde torsdag den 17. august kl. 19 i klubhuset.
Mødt: Jørgen Bojesen, Niels Bach, Søren Wiil, Michael Jensen, Niels Engell
Afbud: Peter H. Svendsen, Preben Kristensen

REFERAT
1. Opfølgning på sidste møde 29. juni -17:
2. Orientering ved formand om daglige drift:
 Der er konstateret pæleorm i flere pæle i havnen - primært i "Sydhavnen". En dykker vil i
undersøger pælene snarest muligt.
 VEGVISIR-evalueringsmøde 17/8. Positivt samarbejde mellem GBS og sejlklubberne.
Kapsejladsen har fået meget positiv omtale i flere sejlermagasiner, og såvel deltagere og
frivillige melder, at arrangementet har været en god oplevelse, og at de gerne vil være med
igen næste år. Pt. afventes GBS-byråds endelige tilsagn om en bevilling af midler til
VEGVISIR 2018.
 Afmærkningen ved Bredningen syd for Nykøbing er nu på plads og i orden.
3. Orientering ved kasserer om foreningens økonomi:
 Gæstesejlerstatistik - foreløbig opgørelse: Lidt flere gæstesejlere i 2017 end 2016.
4. Orientering ved bestyrelsesmedlemmer tilknyttet udvalgene.
 Arrangementer: ”Herreturen” foreslås afviklet i weekenden 29., 30. september
 Juniorer: Juniorerne sejler til Femø i ”606’ere og en kølbåde fra havnen d. 18.-19. august.
 Serviceteam: Søren W. tager kontakt til potentielle senior-medlemmer mhp. at starte et
seniorteam, der f.eks. mødes en dag om ugen på havnen og tager hånd om diverse opgaver.
5. Øvrige aktuelle emner a) Preben: Den nye mastekran er nu samlet og monteret. Der vil blive gennemført et prøveløft i
begyndelsen af september.
b) Pæleorm er et stigende problem i danske havne - dog normalt ikke i Østersøen vest for
Falster, hvor saltindholdet er ca. 1% - det halve af indholdet i ” melder om lignende
problemer med pæleorm. Berørte både flyttes til andre pladser i havnen i resten af sæsonen.
Af løsningsmuligheder drøftedes: Plastikbelagte, borerørs-pæle, marineimprægnerede pæle,
hårdttræs-pæle og t. undersøges markedet vedr. nævnte pæle. Preben er gået i gang med som et forsøg - at udarbejde to såkaldte fortøjningsbomme eller ”Y-bomme”, som monteres
fast på Bro 1. ”Ybommene” forventes monteret medio september.
c) Matchrace-arrangementet 9. september: Der ventes mange både i havnen fra de deltagende
sejlklubberne i Nykøbing F., Vordingborg, Næstved og Guldborg, der hver stiller med 3-4
besætninger. Interesserede deltagere/besætninger fra Guldborg bedes kontakte formanden
d) Afklaring af aftaler internt i klubben og med samarbejdspartnere - fortsat.

7. Evt. Punkter til kommende møder: ……. 5/10 ……… 2/11 ……… 7/12
 Afklaring af aftaler internt i klubben og med samarbejdspartnere - fortsat.
 Renovering af slæbsted
 Planlægning af pligtarbejdsdage -
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