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REFERAT fra bestyrelsesmøde torsdag den 5. oktober kl. 19 i klubhuset. 

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

 

1. Opfølgning pa ̊ sidste møde 7.september  -17 - ingen bemærkninger. 

  

2. Orientering ved formand om daglige drift:  

 På opfordring af Guldborgland Bådelaug v. Jørgen B.s er Guldborgsund Kommune 

gået i dialog med bådelauget om muligheden for at sammentænke og koordinere 

kommunens planlagte investering i spunsning af havnemole og reparation af Bro3 

- med bådelaugets behov for et mere tidssvarende og fleksibelt havneanlæg. 

På et møde med kommunen den 3. oktober fremlagde repræsentanter for GLB’s 

bestyrelse således et skitseforslag vedr. forskønnelse og modernisering af  

havnen bl.a. ved at integrere beton-flydebroer i havneanlægget. Nævnte 

projektskitse er udarbejdet af det lokale arkitektfirma ETN og udgør et 

element i den helhedsplan1, som ETN er ved at lægge sidste hånd på for Fælles- 

rådet for Guldborg og Omegn. Helhedsplanen forventes af kunne danne grundlag 

for en EU-ansøgning i bl.a. Interreg Baltic Sea-programmet.  

 ”Tirsdag-senior-teamet”, der udgøres af 12-16 af laugets seniorer, mødes på 

havnen tirsdage fra 9-12, hvor de efter morgenkaffen i klubhuset løser nogle af 

de mange opgaver, der har ”hængt” hen over sommeren. Der bliver bl.a. ryddet 

op i depotrummet, bygget nyt motorhus på ”Kaptajn Hummel”, monteret 

bøjlestang og hattehylde i klubhus-entréen  - og en prototype af en 

fortøjningsbom (Y-bom) er blevet monteret yderst på Bro2. 

 Formand og kasserer har afholdt møde med Karina, og det er bl.a. aftalt, at der 

opsættes varmemålere mhp. at kunne beregne en mere præcis fordeling af  

varmeudgifterne bådelauget og ”Cafe Lagunen” imellem. Et konstruktivt møde 

med gensidig udvekling af synspunkter 

 Forslag om, at klubhuset bør sprøjtes for ederkopper min. en gang om året. Der 

kan evt. sprøjtes med et middel, der indeholder eucalyptus. Michael Jørgensen 

tovholder. 

 PK og JB afholder møde med kajakafdelingen. 

 

3. Orientering ved kasserer om foreningens økonomi:  

 Antallet af gæstesejlere og indtægter i -17 er sammenlignelig med 2016. De 

foreløbige indtægter på det ”åbne slæbested” er ligeledes sammenlignelige med 

2016 - dog ses en begrænset brug af MobilePay. 

 

 

                                                           
11En helhedsplan der bl.a. omfatter projekter vedr. ”Danskerskansen”, Strandparken, board-walk under broen, 

havnekajen på Falster, forskønnelse af bro-rampeområdet, det gamle 1888-kornmagasin ved siloen samt etablering af 

shelter ved Guldborgfalster Bådebrolaugs klubhus……….og så projektet vedr. Guldborg L. Havn. 
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4. Orientering ved bestyrelsesmedlemmer tilknyttet udvalgene.  

 Herretur - fredag d. 6.- 8. oktober   /  tovholder Jørgen B. 

 "Sildeturen" fredag d. 13. oktober kl. 16  / tovholdere bl.a. Stig, Niller, Henning 

 Stativ-afhentning søn. den 15. oktober kl. 10   / tovholder  Søren W.  

 Nakskov Kran fre. den 20. oktober  /   tovholder  Preben K. og Søren. 

 Søren Kran fre. den 27. oktober  /  tovholder Finn, Niller, Henning. 

 Standerstrygning lørdag d. 28. oktober  / tovholder Stig og Nanette. 

 Pligtarb.dag 4/11 - tovholder havneudvalg - Søren W.,  Peter H. Svendsen m.fl. 

 

 

5. Øvrige aktuelle emner  

 Hjemmesiden: Webmasteren deltog i bestyrelsesmøde mhp. at få en generel 

drøftelse af hjemmesiden: 

o Aktivitetskalender: Bestyrelsen udarbejder i slutningen af året et 

aktivitetskalender-forslag for et kommende kalenderår. Forslaget mailes  

ud til medlemmerne og vedtages endeligt på generalforsamlingen i marts. 

Kalenderdata lægges herefter ind på laugets hjemmeside med angivelse 

af dato, tidspunkt og tovholder. Evt. ændringer meddeles via mail og 

indskrives på den digitale kalender på hjemmesiden 

o Der bør skrives noget under "Velkommen" om, hvad/hvem GLB er....hvad vi 

gør osv. 

o Der er behov for en tilmeldingsfunktion på hjemmsiden. Frans spørger 

laugets web-designer, hvad en tilmeldingsfunktion koster. 

o Husk at markere ændringer, når diverse tekst og tabeller fremsendes til 

webmaster. 

o Webmaster efterlyser input, billeder mv. til hjemmesiden  

o Ros til webmaster for det store arbejde han udfører ifm. med 

vedligeholdelse/opdatering af hjemmesiden. 

 

6. Evt. - 

 

 

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

 Diverse aftaler med medlemmer, herunder arb.beskrivelser - fortsat. 

 Frihavnsordning - forslag om at GLB indmeldes i tilmeldes frihavnsordningen.      

 Bestyrelsesmøder: Frekvens, indhold og afvikling.  

 Slæbested - renovering  

 Udlejning af cykler, joller, kajakker mv.  i sæsonen.. Niels E. undersøger - 

mobilepay - låsekode. 

 Sejlerskole - med "Chastine"............... 
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