GLB bestyrelsesmøder 2018
Bestyrelsesmøde torsdag den 4. oktober kl. 19 i klubhuset.
Mødt: Jørgen Bojesen, Michael Jensen, Niels Bach, Niels Engell, Peter Svendsen, Preben Kristensen, Søren Wiil.

REFERAT:
1. Opfølgning på sidste møde 6. september 2018
2. Orientering ved formand om daglige drift
 VEGVISIR-2018 beskrevet på 18 sider i “Die Yacht”. Planlægningen af VEGVISIR2019 er i fuld gang. 2019-banen offentliggøres i næste uge.
3. Orientering ved kasserer om foreningens økonomi:
 Der er en positiv udvikling i GLB’s økonomi - sammenlignet med tidligere år.
 Web-masters bærbare GLb-pc er udtjent - der indkøbes en ny.
4. Orientering ved sekretær:
 WIFI -ZibraWireless udbyder bredbåndsløsninger til havne - tilbud indhentes.
5. Orientering ved bestyrelsesmedlemmer tilknyttet udvalgene.
 Havneudvalg: GLB har købt en 40” container, der skal bruges til opbevaring af
laugets materiel og materialer. Nævnte container er placeret i det SV hjørne af
havnens P-pladser. Forslag om at få lavet graffiti-kunst på den. (kontakt til
”Kulturfabrikken” og Multicenter Syd.
 Serviceteam: Mødes som bekendt på havnen tirsdage fra 9 - 12 og løser såvel
forefaldende som planlagte opgaver. I de sidste uger har teamet bl.a. arbejdet
med: Udskiftning af toiletter, opsætning af nye urinaler, oprydning på mastereol
og i depotrum, underlag/fundament til container, og vil hen over vinteren give en
hånd med ifm. renoveringen af laugets uddybnings-fartøj ”Kaptajn Hummel”.
 Juniorer sejlede sidste tur den 1. oktober, og holder afslutning - og aftaler
vinterprogram mandag d. 8. oktober.
 GLB / vinterbaderne har søgt om midler til indkøb af en 8-kantet pavillon som om
vinteren kan bruges som omklædningsrum på havnen om vinteren.
6. Øvrige aktuelle emner / forslag:
A. Kaptajn Hummel-planer: Der konstrueres et nyt chassis (flåde) til motor, pumpe og
svinglæsser. (Flamingoen fra den gamle flåde genbruges) Motorhuset er klar til at
blive løftet af. Motor, pumpe og svinglæsser frigøres fra den gamle flåde og
løftes af ifm. bådoptagningen den 19. oktober. Det nye chassis forventes søsat i
april 2019.
B. Etablering af SMS-gateway.......Det blev besluttet, at etablere en SMS-gateway,
så GLB kan sende SMS’er til medlemmerne fra en pc.
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C. Datoer/arrangementer:
a. fredag d. 12/10 ”Sildetur”
b. søndag d. 14/10 stativflytning kl. 10,
c. fredag d. 19/10 bådoptagning Nakskov Kran.
d. fredag d. 26/10 bådoptagning ”Søren Kran”,
e. lørdag d. 27/10 standerstrygning kl. 13
f. lørdag d. 3/11 pligtarbejdsdag kl 9.
7. Evt.
8. Punkter til kommende møder:
1/11, 6/12
 Fællesbestyrelsesmøde med Guldborgfalster Bådebrolaug
 Pligtarbejdsdag lørdag d. 3. november.
 Opsamling på ”huske-prioriteringsliste” uddelt på best. mødet 4/10
 GLB - aktivitetskalender 2019
 Status på projekter og ansøgninger
 Fondsmidler: Fundraiser hyres til at skrive ansøgninger?
 Udlejn. af joller, ”Chastine”, cykler, kajak, kano mv. Afkl. med ”Café Lagunen.
 Vinterbadere - medlemsbetingelser
 Bredbånd på havnen - tilbud.
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