GLB bestyrelsesmøder 2018
REFERAT fra bestyrelsesmøde torsdag den 6. september kl. 19
Mødt: Jørgen Bojesen, Michael Jensen, Niels Bach, Niels Engell, Peter Svendsen, Preben Kristensen, Søren Wiil.

Dagsorden:
1. Opfølgning på sidste møde i juni 2018 (mødet 16/8 - primært et VEGVISIR-statusmøde)
2. Orientering ved formand om daglige drift
 VEGVISIR - en stor succes. Der er indkaldt til evalueringsmøde den 14. september.
Mange positive tilkendegivelser fra sejlerne og på nettet. Og - større artikler om
kapsejladsen i flere sejlermagasiner.
 Alt klar til Guldborg-matchrace-2018 arrangementet lørdag den 8. september. 10
besætninger fra 4 sejlklubber er tilmeldt Guldborgsund-matchrace i to af GLB’s
”606’ere.” Og - der er ca. 50 tilmeldte til spisning i klubhuset om aftenen.
Spillemændene, Mette, Erik og Ernst sørger for underholdningen.
3. Orientering ved kasserer om foreningens økonomi:
De samlede gæstesejlerindtægter i året første 8 måneder er nogenlunde på højde
med 2017 - selvom august-indtægterne var noget lavere end forventet.
4. Orientering ved sekretær ( der også er GLB’s best.-repræsentant i fællesrådet)
 Svar på GLB’s ansøgning i Nordeas ”Kystpulje” kan forventes i oktober. GLB har
søgt om midler til 4 flydebro-moduler til Sydhavnen, en tøndesauna og et
formspændt solsejl til havnemolen.
 Fællesrådet har en konstruktiv dialog og arbejdsmøder med GBS ”Park og Vej” om
bl.a. forskønnelses-tiltag i Guldborg og omegn. Pt. drøftes muligheder for
forskønnelse i Guldborg herunder konkrete tiltage som etablering af blomsterenge, udplantning af buske og frugttræer - og vejtræer.
5. Orientering ved bestyrelsesmedlemmer tilknyttet udvalgene:
 Serviceteamet havde første mødegang tirsdag d. 4. september, hvor bl.a.
efterårets opgaver blev drøftet og prioriteret.
 “Kaptajn Hummel”-projektet sættes i gang - snarest. Tovholdere er Preben,
Bernard og John R. Der bygges en ny stål-flåderamme, som motor, pumpe og
svinglæsser-kran flyttes over på.
 Juniorafdelingen har i 2018 haft mange fine sejleraftner.
o Junior-Femøturen d. 17.-18. august blev pga. vejret ændret til en weekendtur i
Guldborg med overnatning i aktivitetspladsens sheltere. En god weekend med
masser af vandsport og hygge. 11-13 juniorer møder frem til træning mandage
fra kl. 17.30 - 19.30 Sidste træningsaften i sæson-18 er mandag d. 8. okt.
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Vinterbadere startede sæsonen den 1. september og foreløbigt er badetiderne:
Lørdage kl. 9 og tirsdage kl. 15. En galvaniseret trappe til vinterbaderne er
indkøbt og er ved at blive tilpasset, så den kan monteres på flydebroen for enden
af Bro-1. Vinterbaderne mangler omklædningsfaciliteter ved Bro-1, og det er
foreslået f.eks. at placere et spektakulært skur/pavillon på juniorflydebroen som kan bruges af badegæster året rundt. Der sendes en ansøgning til
Guldborgsund Kommune om en 8-kantet pavillon til dette formål.

6. Øvrige aktuelle emner / forslag:
7. Evt.
8. Punkter til kommende møder: 4/10, 1/11, 6/12
 Udlejn. af joller, ”Chastine”, cykler, kajak, kano mv. Afkl. med ”Café Lagunen.
 Fællesbestyrelsesmøde med Guldborgfalster Bådebrolaug
160918nbp
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