GLB bestyrelsesmøder 2019
Bestyrelsesmøde - torsdag den 7. februar kl. 19
Mødt: Jørgen Bojesen, Michael Jensen, Niels Bach, Niels Engel, Peter Svendsen, Preben Kristensen, Søren Wiil.

REFERAT
1.

Opfølgning på sidste møde 3. januar 2019
A. ”Alfrida” - afklaring af skader
Preben anmelder skader på klubhus mv. til forsikringen / stormrådet
B. GLB - aktivitetskalender 2019:
 Søsætning m. ”Nakskov Kran” foreløbigt fastsat til 26/4 forventeligt kl. kl.14
C. ”Forslag til forbedringer og udvikling af havnen”
 Etablering af SMS-gateway - sat på stand-by.
D. ”40”-container - forskønnelse ”Multicenter Syd” - tilbud på næste møde
.
2. Orientering ved formand om daglige drift
 Møder med kommunen vedr. reparation af havnens brohammere. Guldborgsund Kommune /
Aarslev står for reparationerne.
 Forslag om at aflyse ”Matchrace” i 2019 - bl.a. pga. for få besætninger fra GLB.
3. Orientering ved kasserer om foreningens økonomi:
Regnskab gennemgået - et fornuftigt resultat. Regnskab fremsendes til revisorer og
revideres i løbet af de kommende uger
4. Orientering ved sekretær: ”Køreplan” for generalforsamling gennemgået.
Bestyrelsen stiller forslag til vedtægtsændring vedr. antallet af bestyrelsesmedlemmer. Et forslag om, at bestyrelsen fremover udgøres af 5-7 personer mod i dag 7.
5. Orientering ved bestyrelsesmedlemmer tilknyttet udvalgene.
 Havneudvalg: Serviceteamet er i gang med at fjerne terrassen på sydsiden af klubhuset.
Efterfølgende udgraves fundament ud til ny flisebelagt terrasse.
 ”Kaptajn Hummel”-projektet udsættes nogle måneder. Ny ramme svejses til sommer.
 Afdelinger: Vinterbaderne har stor søgning til den mobile sauna hver anden lørdag
6. Øvrige aktuelle emner / forslag:
a) Fonds- og puljeansøgninger. På et møder i slutningen af 2018 blev det aftalt, at Tom
Larsen fra 1. februar skulle skrive fonds- og puljeansøgninger for GLB - bl.a. mhp. at søge
finde midler til flydebroer til ”Sydhavnen”. Tom Larsen har netop sagt fra pga. af andre
opgaver.
b) Stand up paddle - der søges om midler til at erhverve 10-12 SUP-boards
c) Madlavningshold: Jørgen P. og Søren W. inviterer medlemmer til madlavning i klubhuset
tirsdag 5. marts kl. 16, og efterfølgende den første mandag i måneden i forårsmånederne.
Opslag/invitation udsendes til medlemmerne.
7. Evt.
8. Punkter til kommende møder: …..7/3, 4/4, 2/5, 6/6, 27/6??
 Status på ansøgninger og projekter
 Bredbånd på havnen - forsøg med trådløs router
 40” fods container på havnen - forskønnelse. Tilbud.

GLB bestyrelsesmøder 2019


Guldborgfalster Bådeabrolaug - henvendelse om samarbejde om temaaftner, kurser om f.eks. navigation, kapsejladsregler, duelighedsbevis, VHF, etc.
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