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Bestyrelsesmøde torsdag den 1. marts -18 kl. 19 i klubhuset.  
Mødt:Jørgen Bojesen, Michael Jensen, Niels Bach, Niels Engell, Peter Svendsen, Preben Kristensen, Søren Wiil. 

 

REFERAT: 
 

1. Opfølgning pa ̊ sidste møde 8. februar 2018 - 

 

2. Orientering ved formand om daglige drift: 

 Tidligere formand - Jørgen D. Petersen døde en af de sidste dage i februar. 

 Dansk Sejlunions medlemsblad ”Sejler” går digitalt. Og - i den sidste papir-udgave, 

januar 2018, er der en flot artikel om ”Sundsejlads i Guldborgsund” 

 VEGVISIR-forberedelse/koordinering ” er i fuld gang. Klubberne får kr. 30.000 

til deling.....som bl.a. skal bruges til musik. Der vil være telt og fadøl-bar på 

havnene i Nykøbing F. og i Guldborg, den 23. og 24. august. 

 

 

3. Orientering ved kasserer om foreningens økonomi. 

 Regnskab 2017 er gennemgået/revideret af laugets revisorer - og godkendt. 

 Budget 2018 - bestyrelsen foreslår følgende takster mv.: 

 

 

TAKSTER 2018 / bestyrelsens forslag: 

a Gæstesejler-takster uændret   <8 m kr. 140,      8-10m kr. 160,      10-12m kr. 190,  

                        12-15 m kr. 210,       > 15 m kr. 600 

b Autocamper-takst  hæves fra kr. 140,- til: kr.     190,-    

c Medlemskontingent uændret kr. 1.270,- 

d Juniorkontingent uændret kr.    450,- 

e Passiv kontingent uændret kr.    400,-  

f Pensionist-rabat uændret kr.    505,- 

g Pladsleje  Joller fra kr. 1.270,-  til: kr.  1.325,- 

  Fam.både fra kr. 2.535,- til: kr. 2.650,-   

h Vinterplads på havn  kr.    400,- 

i 

Pladsleje for nye 

medlemmer i de 

første 5 år. 

Joller       (pladsleje + kr. 400) 

Fam.både (pladsleje + kr. 1.000) 

kr. 1.725,- 

kr. 3.650,- 

j Indskud Afskaffes  

k ”Prøveåret”  Afskaffes  
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. 
4. Orientering ved sekretær - 

 

5. Orientering ved bestyrelsesmedlemmer tilknyttet udvalgene   

 

6. Øvrige aktuelle emner / forslag  

 Generalforsamlingen 22. marts -  Indkaldelse og regnskab/budget udsendt d.d. 1/3-18. 
 

 Pligtarbejdsdagene 7.-8. april. Medlemmer med pligtarbejde ”til gode” fra 2017 indkaldes 

og deltager i: 

o Montering af skørter på Bro 2 - i weekenden d. 24.-25. marts. Niels E. tovholder. 

o Afvaskning af klubhus - så det kan males ifm. forårets pligtarbejde. Michael J. er 

tovholder. Dato aftales. 
 

 Facebook : En lille arbejdsgruppe går i gang med at få bådelauget på Facebook. 

 

Til orientering: 
 Nordeas Kystpulje - LINK:  Nordea Fondens ”kystpulje” på kr. 50 mio. kr. yder støtte til  

projekter, der skaber aktivitet og styrker fællesskabet langs landets kyster. Infomøde i 

Vordingborg 14. marts. Guldborgland Bådelaug deltager sammen med fællesråd i mødet. 

 

 ”Blåt friluftliv” - en rapport om hvordan danskere bruger havet omkring Danmark og nogle 

hints om trend…..og altså, hvad man kan søge midler til !!! 

 

 ”Forskerdøgnet”  - foredragskatalog 2018 er nu offentliggjort, og der kan bookes gratis 

foredrag om f.eks. motion, sundhed og nanoteknologi. Tjek evt. på hjemmesiden 

”Forskningens døgn”. Guldborgland Bådelaug/Fællesrådet for Guldborg og Omegn søger 

om at få en forsker til at komme til Guldborg og give et interessant oplæg. 

 
7. Evt. -  

 

8. Punkter til kommende møder: ............ 5/4, 3/5, 7/6  

 Konstituering 

 Udlejn. af cykler, kajak, kano mv. i sæson - mobilepay, låsekode-koncept. 
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