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Bestyrelsesmøde torsdag den 8. februar -18 kl. 19 i klubhuset.  
Mødt:Jørgen Bojesen, Michael Jensen, Niels Bach, Preben Kristensen, Søren Wiil, Afbud:Peter Svendsen, Niels Engell 

 

REFERAT 
 

1. Opfølgning pa ̊ sidste møde 11. jannuar 2018 - 

 

2. Orientering ved formand om daglige drift: 

 JB deltog 31/1 i et FLIDhavne-arrangement i Næstved om bl.a. følgende temaer:  

FLID tilbyder via Forsikrermæglergruppen Danmark et forsikringstjek i de   

enkelte medlemshavne. Honorar - 25% af første års besparelse. FLID samar-

bejder med “FIRST-forsikring, der bl.a. tilbyder et ”All-Risk” forsikringskoncept 

på f.eks. maskiner, kaj/mole, broer, påsejling, vragfjernelse, ophug, driftstabsfor-

sikring - med en selvrisiko på kr. 25.000   

 Et medlem i Sejlforeningen Vingens har lavet en omhyggelig registrering af 

stenene i den sydlige del af Bredningen - og har efterfølgende udarbejdet en 

rutebeskrivelse, der er oversat til tysk og sendt det til flere tyske sejlklubber. 

Flere af disse har kvitteret positivt for modtagelsen af rutebeskrivelsen.  

 Alle forhandlinger mellem kommunen og lystbådehavnene er ”skudt til hjørne”, da 

området pt. behandles politisk af det nye byråd. Guldborgsund Kommune har dog 

indvilliget i at betale materialeudgifterne til brorenovering mod at GBL forestår 

montering af nyt brodæk på Bro3.  

 

3. Orientering ved kasserer om foreningens økonomi:  

 Regnskab-2017 er klar til revisionspåtegning. 

 
4. Orientering ved sekretær 

 ”Køreplan” for generalforsamling gennemgået. Der er ikke indkommet forslag om 

vedtægtsændringer ved fristens udløb - d.d. 8. febr. -18. 

 

5. Orientering ved bestyrelsesmedlemmer tilknyttet udvalgene   

 Havneudvalget: 

   - Gennemgang af HH-interprise-tilbud vedr. pæleramning i N-havn og S-havn  

     samt montering af stræktømmer på den yderste/vestgående del af Bro 2.  

     Efter planen påbegyndes arbejdet i uge 8. 

   - Niels E. tovholder på et “skørte-team” på 6-7 mand, der den 10. marts  

     monterer lodrette lærkeskaller som skørt på førnævnte stræktømmer.  

     Medlemmer med pligtarbejde ”til gode” indkaldes. 

 Klubhuset: Michael Jensen tovholder på afvask af klubhus, så det kan males på  

pligtarbejdsdagene d. 7. - 8. april. Tre medlemmer med pligtarbejde ”til gode”    

 indkaldes. 
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6. Øvrige aktuelle emnr / forslag  

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

 VEGVISIR / eventgruppen: Niels B. med i en eventgruppe, der arbejder med side-events 

ifm. afviklingen af VEGVISIR-kapsejladsen d. 23. - 25. august. I Guldborg arbejdes der 

bl.a. med pyntning af Guldborgbroens klapper, spillemænd på en flåde, kanon-saluttering 

fra Skansen, laserlys på siloen, arrangent på GLB-havnen, fakler på stranden. 

 

7. Evt. -  

 

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

 Generalforsamlingen 22. marts 

 Pligtarbejdsdagene 7.-8. april. 
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