
Guldborgland Bådelaug - generalforsamling 2018 
 

 

Torsdag den 22. marts 2018 kl. 19 i klubhuset. 
 

Dagsorden iht. vedtægterne § 8. 

 

REFERAT: 

 
1. Valg af dirigent  

Claus Pedersen blev foreslået og valgt - og han konstaterede, at formalia vedr. 

indkaldelsen til generalforsamlingen mv. er overholdt. 

 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år  

Formand Jørgen Bojesen kundgjorde, at tidligere formand for Guldborgland Bådelaug, 

Jørgen Dan Petersen, døde sidst i februar. Jørgen var meget aktiv i foreningslivet og 

som underviser og censor ifm.  duelighedsprøver mv. Jørgen var endvidere medstifter 

af Dansk Tursejlerforeningen.  Generalforsamlingen afholdt et minuts stilhed - ære 

være Jørgen Dan Petersens minde. 

 

 Bestyrelsens beretning -  (bilag) 

 

 Sejladsudvalget v. Lars Nordstrøm 

2018 var vejr- og sejladsmæssigt en dårlig sæson. I onsdags-sejladserne har der 

været 7 både på vandet i 14 af 17 mulige onsdags-sejladser. Sejladsen aflyses når 

der er mere end 10 m/sek. Klublivet lever i bedste velgående   

 

 Sangbogsudvalget v. Mette Jepsen (bilag) 

  

 Juniorafdelingen  v. Niels Bach  (bilag) 

  

 Vinterbaderne v. Niels Bach 

     Siden december er 6-12 vinterbadere hoppet i bølgen - særdeles kold - og blå  

     tirsdage kl. 10 og lørdage kl. 14.  

  I alt 18 vinterbadere møder således jævnligt frem og får et endorfin-kick, en dram  

  og lidt hyggeligt samvær. Og - af og til en tur i Thomas Kristiansens ”Rullende  

  Sauna”. En smuk ”saunatønde” på 4 m på en trailer. Stor tak til Thomas for råd om  

  vinterbadning og sauna-ture.  

 

3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab  

Godkendt 

 

 

 

4. Fastlæggelse af kontingent, pladsleje og indskud 

Godkendt  

Bestyrelsen redegjorde under dette punkt for beslutningen om at afskaffe indskuddet 

og forhøje pladslejen tilsvarende i de første 5 år. Herefter opnår nye medlemmer 

”bonusmedlemsskab” 

 



Guldborgland Bådelaug - generalforsamling 2018 
 

5. Fastlæggelse og godkendelse af budget  

Der blev spurgt ind til fordelingen  af varme- og varmtvandsudgifter ”Café Lagunen” og 

GLB i mellem. Der er opsat målere på Café Lagunen - så  caféens forbrug af varme og 

varmt vand kan aflæses. 

Godkendt 

 

6. Behandling af indkomne forslag  

Ingen 

 

7. Valg af formand Jørgen Bojesen                                   

 

8. Valg af kasserer: Preben Kristensen:  på valg           genvalgt 

  

9. Valg af den øvrige bestyrelse - 5 medl. og 2 suppleanter:    

 Bestyrelsespost - Michael Jensen             

 Bestyrelsespost -   Niels Engell                          genvalgt 

 Bestyrelsespost -  Niels Bach              

 Bestyrelsespost -   Peter H. Svendsen          genvalgt 

 Bestyrelsespost - Søren Wiil     

 Suppleanter:      Søren Hansen   genvalgt 

        René Jørgensen -       foreslået og  valgt  

 

10. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant:             

  Birte Pawlik, Frank Rasmussen og Erik Andersen                           genvalgt 

 

 

11. Eventuelt   

 Formand Jørgen Bojesen præsenterede ETN-arkitekternes oplæg vedr. en 

modernisering af bådelaugets havneanlæg. Moderniseringen omfatter bl.a. 

etablering af flydebroer i stedet for pælebroer og læ-flydebroer mod syd mhp. at 

skabe beskyttede miljøer til f.eks. børn, kano/kajakker, joller/mindre både, 

badegæster og vinterebadere. Oplægget er fornyligt præsenteret på et møde med 

borgmesteren m.fl. og danner grundlag for videre drøftelser med blandt relevante 

specialister og afdelinger i Guldborgsund Kommune. 

 Karina har meddelt Guldborgland Bådelaugs bestyrelse, at hun ønsker at afhænde 

”Cafe Lagunen”. Karina har nu sat forretningen - ”Café Lagunen” - til salg, og flere 

interesserede  købere har meldt sig. 


