
GLB bestyrelsesmøder 2018 
 

Guldborgland Bådelaug, Guldborgvej 350,  4862  Guldborg 
Tlf. 40 17 80 90 / mail: bojesen@guldborg-havn.dk 

www.guldborg-havn.dk 

Bestyrelsesmøde torsdag den 3. maj -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 5. april 2018 - 
    

2. Orientering ved formand om daglige drift: 
 Nye skilte indkøbt til 3, 4 og 5  
 Fejemaskine indkøbt til havnen. 
 VEGVISIR - er pt. i gang med at kontakte sponsorer. Der er brug for flere frivillige fra 

GLB til at bistå med afviklingen af VEGVISIR-arrangementet - kontakt Jørgen B. 
 

3. Orientering ved kasserer om foreningens økonomi: 
 Sender pt. første rykkere ud 

 Diverse brochurer fra Havmljøvogtere mv. 
 

4. Orientering ved sekretær: 
 Juniorafdelingen ved at være klar til sejlsæsonen.  

 Birte og Erik stiller en ekstra følgebådsjolle til rådighed i denne sæson. 

 VEGVISIR - eventgruppen melder, at der i 2018 reklameres for et tilskuer-arrangement i 

Guldborg med telt på havnen med udskænkning mv. Fællesrådet slår telt op på stranden 

nord for Guldborgbroen. 
 

5. Orientering ved bestyrelsesmedlemmer tilknyttet udvalgene:   
      HAVNEUDVALG:  

 Pæleramning: Nordbassin færdigt - ogafregnet - samt job ved platformen. Sydbassinet 

mangler 4 pæle for enden af Bro 2. Bro 2 bjælker afmonteres. 

 Hummel er på land - understellet kasseres og der bygges et nyt. Der laves en 

projektgruppe - Preben tovholder, Bernard, John R., Peter, Niels G. 
 

6. Øvrige aktuelle emner / forslag: 
 Pligtarbejdsdagene 7.- 8. april……god stemning - ca. 35 fremmødte 19 afbud - 19 fravær. 

Medlemmer med pligtarbejde ”til gode”  indkaldes til diverse opgaver - herunder bl.a. 

maling af klubhus - Michael Jensen tovholder. Alternativt opkræves kr. 500,- pr. dag 

 Standerhejs.  5/5: Stig m.fl. har sørget for, at alt er klappet og klart til ca. 50 deltagere. 

 ”Service-team” holder sommerpause i juni, juli og august. OBS - alle holder øje med at 

blomsterkummer på havnen får vand i løbet af sommeren. 

 Skolebåden ”Chastine”: Voksensejlerskole forsøges opstartet snarest - evt. om onsdagen. 

 

7. Evt.  
 

8. Punkter til kommende møder:  7/6,  28/6,  16/8,  6/9 , 4/10,  1/11,  6/12 

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

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