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Bestyrelsesmøde torsdag den 3. januar kl. 19 i klubhuset.  
Mødt:Jørgen Bojesen, Michael Jensen, Niels Bach, Niels Engel, Preben Kristensen, Søren Wiil. Afbud:Peter Svendsen 

 

 

Referat: 

 

 

1.  Opfølgning pa ̊ sidste møder 1/11 og (6/12) 2018 

 

2. Orientering ved formand om daglige drift 

 Smålandsfarvandet erklæret “Stormflodsramt” ifm. højvande omkring nytår. 

 FLID - havnemøde 31. januar i Kalvehave - mange interessante temaer. 

 GLB Facebook side etableret.....redaktører har meldt sig: Peder Ulrik Pyndt, John 

Rasmussen og Merethe Kepp (vinterbader) 

 

3. Orientering ved kasserer om foreningens økonomi: 

    Udkast til årsregnskab 2018 drøftet. Økonomien ser fornuftig ud  

 

4. Orientering ved sekretær: 

 Der arbejdes fortsat på at supplere bådelaaugetsontakt med medlemmerne via en  

SMS-gateway - men det koster. Vil også afprøve gruppe-SMS muligheden 

 GLB-persondatapolitik ….. sekretær udarbejder udkast til næste møde. 

 

5. Orientering ved bestyrelsesmedlemmer tilknyttet udvalgene. 

 Havneudvalg: ”Serviceteamet” anmodes om at afklare evt. skader på klubhuset 

ifm. højvande samt inspicere/reparere gl. del af Bro5, der står i spænd samt 

kajen ved fiskerspunsen, der er dårlig.  Det blev besluttet at etablere en 

udendørs vandhane tv. for indgangen til klubhuset. 

 Vandstandmåler ved at blive udarbejdet - monteres efterfølgende i nordhavnen. 

 Nye spil monteres på mastekran, og løftespil sendes til eftersyn hos Nielsen & 

Rønne, så det kan godkendes. 

 Serviceteam: Mødes første gang tirs. d. 8. januar. 

 ”Kaptajn Hummel”-team: Projektet forsinket pga. sygdom. 

 Afdelinger: Vinterbaderne holdt 1-års-jubilæum med sauna-tur lørdag d. 29/12 - 

mange deltagere  Der vinterbades tirsdage og lørdag fra kl. 9. Det blev 

besluttet, at vinterbadeafdelingen lejer en tøndesauna hver anden lørdag fra kl. 

9-11 i perioden 12/1 til 20/4 - pris for en saunatur kr. 50. 

 

6. Øvrige aktuelle emner / forslag: 
A. Molehoved: Bestyrelsen besluttede, at tage kontakt til Guldborgsund Kommune mhp. at få 

iværksat udbedringen af molehovedet snarest. Projektet har trukket ud, da Guldborgsund 

Kommune har villet undersøge mulighederne far at lade udgifterne til udbedringen indgå 

som medfinansiering i et EU-projekt. 
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B. GLB - aktivitetskalender 2019  -  afventer endelige datoer med Nakskov 

Kran 

OBS. Matchrace-arrangement flyttes fra september til foråret. 

 

C. Ny vandsportsaktivitet og samarbejde: 

 Stand up Paddle er den hurtigste voksende sportsgren i Danmark. Sejl og 

motorbådsklubben i Stubbekøbing har stor succes med dette tiltag. GLB tager 

kontakt. 

 ”Sofie Rifbjerg Efterskole” har tilkendegivet, at de er interesseret i samarbejde 

vedr. maritime aktiviteter, bl.a. kajak, Stand up Paddle og sejlads (NBP tovholder) 

D. ”40”-container - graffiti-kunst:”Multicenter Syd” giver samlet bud på forskønnelse  

E. Bredbånd på havnen:Der laves forsøg med en hurtig mobil bredbåndsforbindelse, der 

kobles til havnens trådløse router (JB) 

F. GLB-gæstesejler-brochure: Det blev besluttet at udarbejde en ny gæstesejlerbrochure  

Aftales nærmere på næste møde. 

  

7. Evt.  

 

8. Punkter til kommende møder:     7/2, 7/4, 4/4, 2/5, 6/6, 27/6?? 

 Ny gæstesejlerbrochure 

 Medlemsmødet d. 24. januar - input ift. bl.a. udvikling af havnen 
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