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Bestyrelsesmøde torsdag den 1.november kl. 19 i klubhuset.  
Mødt: Jørgen Bojesen (formand), Michael Jensen, Niels Bach (sekretær), Niels Engell, Peter Svendsen, Preben 

Kristensen (kasserer), Søren Wiil (havneudvalg). 

 
Referat: 

 

1. Opfølgning pa ̊ sidste møde 1. november 2018 - 

  

2. Orientering ved formand om daglige drift. 

 Forslag om, at depotrummet delvist ryddes og materiel flyttes til container. 

 Stubbekøbing har fået rigtig mange stand up paddle-medlemmer - og hertil 

instruktører. 

 Kragenæs Havn er I gang med et husbåds-udlejnings-projekt. Er det noget vi skal 

prøve? 

 

3. Orientering ved kasserer om foreningens økonomi: 

Et par nye medlemmer har henvendt sig og melder sig ind i 2019 

 

4. Orientering ved sekretær:  

Fællesrådet for Guldborg og Omegn afholder dialogmøder med kommunens Park & 

Vej-afdeling om bl.a. forskønnelse af Guldborg og omegn - herunder havnen - med 

blomsterløg/kummer, frugttræer etc. Forslag fra Guldborgland Bådelaug er - 

granitskærver til P-pladsen og nogle borde-bænke-sæt. 

  

5. Orientering ved bestyrelsesmedlemmer tilknyttet udvalgene. 

 Havneudvalg: Pligtarbejdsdag lør. d. 3/11. Opgaver er bl.a.: Transport af materiel 

til laden, reparere gulvfuge og terreassedør i klubhus, El-standere afvaskes og 

afdækkes, oprydning på havn og stativplads, Kaptajn Hummel - flamingo 

afmonteres, sten påfyldes ved SØ hjørne af container, Bro 5 tilslutning rettes op 

og kabelføring tjekkes, køkkenteam sørger for morgenmad - og fiskeanretning til 

frokost kl. 13 - leveret af ”Johns Fisk”. 

Senere i november fejes broerne og et tagrenserfirma kontaktes mhp. at få 

sprøjtet klubhus-tag for alger. 

 Serviceteam: 10-15 medlemmer mødes på havnen fra 9 - 12 og løser diverse 

opgaver, laver småreparationer og har bl.a. brugt 5 tirsdage på at skille ”Kaptajn 

Hummel” ad. Teamet mødes til morgenkaffe kl. 9 i klubhuset og slutter kl. 12. 

 ”Kaptajn Hummel” er ved at være adskilt - nyt chassis forventes færdig i 

slutningen af december. Der skal findes en ny svinglæsser - gerne af mærket 

”Griesser” ! 
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 Afdelinger:  

o Juniorer: Trænerteam har afholdt evaluerings- og planlægningsmøde. Notat 

fremsendes til bestyrelsen snarest. Bl.a. forventning om ændring i 

alderfordeling i  løbet af 2019. Vinterprogram starter 12/11. 

o Kajak - 

o Vinterbadere: 3-4 nye vinterbadere er kommet til. Yderste flåde med 

badetrappen flyttes ind til betonkanten mellem Bro 1 og 2. Ønsker sig et 

mindre læ-hegn /læskur - indtil 8-kantet ”Jamaica Pavillon” leveres - 

forventeligt i slutningen af januar (betales af Guldborgsund Kommune) Nogle 

af vinterbaderne synes, at vandet er for ”varmt” endnu - og starter først i 

december. 

 

6. Øvrige aktuelle emner / forslag: 

A. GLB - aktivitetskalender 2019  -  afventer endelige datoer med Nakskov Kran 

OBS. Matchrace-arrangement flyttes fra september til foråret. 

B. Guldborgfalster Bådebrolaug inviteres til fælles julefrokost-bestyrelsesmøde 

tors. d. 6. december kl. 18. Mødepunkter bl.a.: Gensidig orientering, samarbejde 

herunder fælles tiltag, arrangementer, kurser, foredrag ?  

C. ”Forslag til forbedringer og udvikling af havnen”: Det blev besluttet at afholde 

ekstraordinært bestyrelsesmøde torsdag d. 15. november kl. 19 - 21 og drøfte 

udvikling af havnen i Guldbor L. 

D. Etablering af SMS-gateway: Der arbejdes på flere løsninger - NBP 

E. ”40”-container - graffiti-kunst: Forespørgsel sendes til ”Multicenter Syd” og 

Sofie Rifbjerg Efterskole mhp. at få et bud på pænt graffitimaleri og/eller 

billede på GLB´s 40” container på havnen. 

F. Bredbånd på havnen: Pba. et besøg i GLB har et firma fremsendt tilbud på 

fibernet-forbindelse til havnen. Pris kr. 1.000 /måned incl. etablering af fibernet 

bindingsperiode 5 år. Enighed om, at løsningen er for dyrt. Beslutning: Der laves 

forsøg med en hurtig mobil bredbåndsforbindelse, der kobles til havnens trådløse 

router. 

  

7. Evt.  

 GLB tager kontakt til : 

o Kragenæs ved husbådsprojekt JB. 

o Stubbekøbing vedr. etablering af SUP-afdeling NBP 

o Facebook - ”redaktør” søges. 

 

8. Punkter til kommende møder:     1/11, 6/12 

 Status på ansøgninger og projekter (afventer svar fra Nordea og Guldbs.Komm.) 

 Vinterbadere - medlemsmodel 

 Medlemsmøde i januar -19 
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