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Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 11. januar kl. 19 i klubhuset.  
Mødt:Jørgen Bojesen, Niels Bach, Niels Engell, Peter Svendsen, Preben Kristensen, Søren Wiil  Afbud:Michael Jensen 

Henning Jensen deltog i mødet ifm. drøftelsen af pkt. 5. 

 

1. Opfølgning på sidste møde 2. november-17  - 

 

2. Orientering ved formand om daglige drift:  

 Fr. d. 9. Bro.: Spærret for gennemsejling omkring St. Bededag - i perioden 26/4 - 2/5 

 FLID - møde i Næstved 30. jan. : Ny Lovgivning og erfaringsudvikling, nye tiltag vedr. 

forsikringer i havne. Ansvar i havnen og på land v. Forsikringsmæglergruppen og First 

Forsikring. Jørgen B. deltager. 

 VEGVISIR: 110 tilmeldte deltagere. Følge-events på havnen i Nyk.F., heruinder  et stort 

telt ved jollehuset med åben bar og storskærm. Dublerings-storskærm på Torvet og en en 

sejlbåd i bådstativ. Guldborg arbejder pt. på nogle idéer til events omkring broen. 

 

3. Orientering ved kasserer om foreningens økonomi:  

 Regnskab 2017-afsluttet. Årsresultat balancerer med budgettet. 

 Opsatte varmemålere i klubhuset fungerer tilfredsstillende og giver et godt overblik 

varmeforbruget i klubhusets lokaler. 

 Container-tømning - aftale vurderes. 

 Beslutning:  

 Udgifter ifm. vedligehold. af kommunens Bro-3 opgøres. Således materialer og arb.timer. 

 Hjertestarteren ved Dagli’ Brugsen: GLB bidrager med servicering/batteriskift. 

 

4. Orientering ved sekretær 

 ”Køreplan” for generalforsamling drøftet. 

 Bestyrelsens GLB kalender 2018-forslag drøftes på medlemsmøde 25/1. De endelige 

kalenderdata indtastes efterfølgende i hjemmesidens kalender. 

 Fællesrådet for Guldborg og Omegn: ”Nytårskur” afholdes torsdag d. 18/1 2018. 

 

5. Orientering ved bestyrelsesmedlemmer tilknyttet udvalgene 

Havneudvalget: Afklaring af opgaver/projekter der skal løses inden sejlsæsonen - f.eks. 

ramning af nye pæle - til erstatning for de knækkede pæle i såvel nord- og sydhavn. 

Beslutning: 

 Havneudvalget opgør antallet af knækkede pæle - og gør brug af fiskernes tilbud om at 

foretage prøvetræk af ”mistænkelige pæle” 

 Der indhentes tilbud på ramning af pæle i havnen  

 Bro 2 og 3 tjekkes på førstkommende tirsdagsteam-dag og endeligt forslag til renovering 

udarbejdes. 

  

6. Øvrige aktuelle emner / forslag 

Beslutning: 

 GLB aktivitetskalender 2018-forslag  - godkendt 

 Vinterbaderne ”5 Kolde Tæer”. 8-12 borgere fra Guldborg og omegn - heraf flere 

medlemmer af bådelauget - har siden 26/12 vinterbadet fra GLB kajakbro tirsdage og 

lørdage hhv. kl. 10 og 14.. Vinterbaderne har aftalt stiftende fællesmøde/general-

forsamling lørd. d. 27. januar kl. 14.30, men der er bred enighed blandt vinterbaderne om, 

at en form for medlemskab af Guldborgland Bådelaug ville være hensigtsmæssig. Flere 

sejlklubber i DK har således etableret/optaget vinterbadningsaktiviteter i foreningen - på 

forskellige vilkår - afhængigt af faciliteter. Beslutning: At vinterbaderne i resten af 
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sæsonen kan bade fra havneanlægget og lejlighedsvist mødes i klubhuset og evt. drikke 

medbragt kaffe mv. Senest 1. september 2018 afklares vinterbadegruppens organisering 

herunder betingelserne for evt. medlemskab af  Guldborgland Bådelaug.  

 Stand Up Paddle (SUP), er iflg. pålidelige kilder den hurtigst voksende sportsgen i 

Danmark - og i øvrigt er SUP lige blevet anerkendt som en olympisk disciplin. 

Grundlæggende er SUP stående padling på et surfbræt. GLB undersøger mulighederne for 

evt. lån af et par SUP-sæt, som så SUP kan afprøves af medlemmerne i løbet af foråret / 

sommeren -18.  Læs evt. mere på:   

 Prøvemedlemsskab af bådelauget anføres på hjemmesiden. 

 

 

7. Evt. - 

 

 

8. Punkter til kommende møder:  ......... 1/2,   1/3,   5/4 

 Etabl. af videoovervågn. af havnen (mail fra René Jørgensen 13. okt. -19) Se link: 

Datatilsynet - videoovervågning.1 

 Udarb. af funktionsbeskr fortsat.: Pedel, rengøring, ”klubhusgast” havnefoged.  

 Udlejn. af cykler, kajak, kano mv. i sæson / Niels E. tjek - mobilepay, låsekode  

 Forslag om opsætning af et eller flere flotte salgsskure på/ved havneområdet, hvor f.eks. 

lokale ”livstils-produkter kan sælges. Stand Up Paddle 

 Sejlerskole - med "Chastine": Instruktører/trænere søges!! 

 Frihavnsordning ? 

 

20.01.18 nbp 

                                                           
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 ….. 

https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Publikationer/Pjece_om_tv-overvaagning.pdf
https://www.nautic-surfogski.dk/sup-guide/
http://www.videocom.dk/cases/marine/

