GLB bestyrelsesmøder 2017
REFERAT fra bestyrelsesmøde torsdag den 2. november kl. 19 i klubhuset.
Mødt:Jørgen Bojesen, Niels Bach, Peter Svendsen, Preben Kristensen, Søren Wiil, Afbud: Michael Jensen, Niels E.

1. Opfølgning på sidste møde 5. oktober -17
Møde med kajakafdeling afholdes snarest
2. Orientering ved formand om daglige drift:
 Fælles-bestyrelsesmøde med Guldborgfalster Bådebrolaug torsdag den 26/10. Et
konstruktivt møde med gensidig orientering og erfaringsudveksling og en fornem
beværtning. Det blev på mødet aftalt:
o At Guldborgfalster Bådebrolaug (GFB) og Guldborgland Bådelaug stiller
hhv.pæleramslag og mastekran til rådighed for hinanden - mod behørig
instruktion for brugerne af nævnte udstyr. GLB skal således have uddannet en
”ramslag-besætning”, som kan forestå ramning af pæle i havnen.
o At GBF evt. kan søsætte deres både fra molehovedet på Lollands-siden
o At de to bådelaug løbende orienterer hinanden om diverse åbne
arrangementer, som kan have interesse for de to bådelaugs medlemmer.
o At de to bådelaug i vintersæsonen vil forsøge at lave nogle
fællesarrangementer/kurser - f.eks. førstehjælps- og hjertestarterkursus,
kapsejladsintroduktion mv.
 Et af GLB’s medlemmer har tilbudt billig vinter-opbevaring af laugets joller,
606’ere mv.

3. Orientering ved kasserer om foreningens økonomi:
- 17 overvintrene både på havnepladsen

4. Orientering ved sekretær - Livreddende førstehjælps-kursus - kontakt med udbydere.

5. Orientering ved bestyrelsesmedlemmer tilknyttet udvalgene.
- Gennemgang af opgaver og planlægning af pligtarbejdsdagen lørd. d. 4. nov.

6. Øvrige aktuelle emner / forslag
 Frihavnsordning - bestyrelsen har modtaget forslag om indmeldelse af GLB i
Frihavnsordningen - en ordning der har medlemshavne i Danmark, Sverige, Norge
og Tyskland. I Danmark er dd. 205 havne medlemmer af frihavnsordningen.
Punktet blev indgående drøftet og der blev argumenteret med bl.a. følgende
synspunkter:
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a) Mange af ”frihavnene” er kommunale havne, for hvem gæstesejler-indtægter
ikke har central betydning.
b) Havnen i Guldborg er attraktiv og besøges også af ”Frihavns-både”, der gerne
vil betale for det Guldborg byder på. GLB har ikke brug for gratister, der blot
vil påføre GLB øgede omkostninger til forbrugsudgifter til vand/el/renovation
/reparation og rengøring. (Frihavne opkræver dog ofte en ”miljø-afgift” på 3050 kr. til nævnte forbrugsudgifter.) I GLB-havnen er disse udgifter indeholdt i
havnepengene.
a) GLB har ca. 800 gæstesejler-anløb om året - heraf 50% fra Tyskland. Og - da
bestyrelsen ikke har noget overblik over, hvor stor en andel af disse anløbende
både, der er omfattet af frihavnsordningen, kan bestyrelsen ikke for
nuværende beregne det indtægtstab en indmeldelse i frihavnsordningen vil
medføre for GLB.
b) Da ”Sydhavnen” pt. er undermineret af pæleorm, vil der være pres på
lagunehavnens bådpladser - og lauget vil måske få problemer med at kunne
anvise gæstepladser nok - med mindre ”Sydhavnen” renoveres inden sæsonen.
c) En indmeldelse i Frihavnsordningen vil være fordelagtigt for GLB, hvis mange
af medlemmerne gæster en masse frihavne rundt om i Danmark - havne der
efter sigende - som oftest er lidet attraktive.
d) Evt. ”gratist-gæstesejlere” vil tiltrække andre sejlere, da en fyldt havn jo er
mere hyggelig/interessant end en halvtom havn. ”Hvor godtfolk er kommer
godtfolk til”.
Der var bred enighed i bestyrelsen om, at der pt. ikke er tilstrækkeligt
grundlag for at træffe en kvalificeret beslutning om evt. indmeldelse i
Frihavnsordningen. Bestyrelsen er selvfølgelig åben for argumenter /
erfaringer for og imod en indmeldelse i ordningen. Pkt. forventes drøftet på
kommende møder i lauget.
7. Evt.
8. Punkter til kommende møder: ......... 7/12, 11/1, 1/2, 1/3, 5/4






GLB aktivitetskalender 2018 - godkendelse
Etabl. af videoovervågn. af havnen (mail fra René Jørgensen 13. okt. -19) Se
link: Datatilsynet - videoovervågning.1
Udarb. af funktionsbeskr.: Pedel, rengøring, ”klubhusgast” havnefoged.
Helhedsplan / modernisering af havneanlægget.
Udlejn. af cykler, kajak, kano mv. i sæson / Niels E. tjek - mobilepay, låsekode

1

Umiddelbart er det ikke lovligt at etablere videoovervågning i lystbådehavne, men flere firmaer reklamerer med lovlige
løsninger f.eks.. www.videocom/marine Der er videoovervågn. i mange havne f.eks Gedser Lystb.havn, Bagenkop …..
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Forslag om opsætn. af et eller flere smukke salgsskure på/ved havneområdet,
hvor f.eks. lokale ”livstils-produkter kan sælges.
Sejlerskole - med "Chastine": Instruktører/trænere søges!!
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