8. januar 2019
Kære medlemmer,
Det er nu tid til afholdelse af det efterhånden traditionelle
medlemsmøde i januar måned, og vi har i år valgt at udvide med et foredrag om et
særdeles aktuelt emne.
Programmet for medlemsmødet ser ud som følger:
17.30 – 18.30
18.30 – 19.30 (ca.)
19.30 – 21.30 (ca.)

Foredrag om Lindholm
Spisning
Medlemsmøde

Foredrag: Vi har fået Finn Jørgensen, formand for Sejl- og Motorbådsklubben
Grønsund i Stubbekøbing, til at komme og fortælle om øen Lindholm i Stege bugt, som
jo er tiltænkt en ny rolle som opholdssted for udviste, kriminelle asylansøgere, og
dette har medført en højrøstet debat mellem lokalbefolkning og lokalpolitikere på
den ene side, og nogle Christiansborg-politikere på den anden side.
Finn Jørgensen var igennem 18 år forvalter på øen Lindholm – dvs. øens øverste chef,
undtaget for selve forskningen i veterinære sygdomme. Han har således skullet tage
stilling til alt fra alm. bygningsvedligehold til indkøb af materiel, herunder både
forsøgsdyr og færger til øen. Han har interesseret sig meget for Lindholms historie,
og fortæller om udviklingen fra en ganske almindelig lille ø med nogle få familier til et
fuldstændig afsondret forskningscenter med adgangsforbud for offentligheden.
Spisning ca. kl. 19.30 - hvor Café Lagunen serverer hjemmelavet skipperlabskovs
med rødbeder.
Medlemsmøde: Vi har igennem det seneste år samarbejdet med Fællesrådet for
Guldborg og Omegn om en samlet plan for udvikling af Guldborg kaldet ”Guldborg
Genfortælling”, hvori vore ønsker om nye flydebroer til det sydlige havnebassin har
indgået. Målet har været at opnå en delvis finansiering med EU-midler, og der har
ligeledes været søgt midler fra Nordea-fondens ”Kystpulje”.
Desværre er ingen af delene blevet opnået, da Guldborgsund Kommune endnu ikke har
fået afklaret EU-støttemulighederne, og vi - og fællesrådet - har modtaget afslag
fra Nordea-fonden på kystpuljemidlerne.
Så for at bruge et citat fra en kendt Kim Larsen sang: ”hva´gør vi nu, lille du?”
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Bestyrelsen har – indtil videre – besluttet sig for at vi nu koncentrerer os om
Guldborg havn. Vi har 2 store altoverskyggende udfordringer, nemlig:
•
•

antal både i havnen er kraftigt for nedadgående, og vi har hårdt brug for nye
medlemmer
bro 1 og bro 2 i det sydlige bassin er ædt op af pæleorm, og skal udskiftes med
flydebroer

Vi har ligeledes nogle idéer og forslag til, hvorledes vi kan udvikle havnen med andre
vandsportstiltag, såsom vinterbadere, der allerede er startet op, samt de meget
populære SUP-boards (stand-up-paddle), som har været med til at skabe øget
aktivitet på havnene andre steder.
Vi hører meget gerne, om medlemmerne har nogle gode yderligere forslag til
aktiviteter, således at vi kan udvikle i stedet for at afvikle!
Bestyrelsen håber derfor at se så mange af vore medlemmer som muligt den 24.
januar kl. 17.30 – først til et spændende foredrag, og derefter til en vigtig debat om
havnens og bådelaugets fremtid.
Tilmelding til spisning senest mandag en 21. januar på bådelaugets hjemmeside, på
mail til guldborglhavn@gmail.com eller på SMS 2065 0347
Med venlig hilsen
Jørgen Bojesen.
Formand
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