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REFERAT 
 

1. Opfølgning på sidste tidligere møder - 3. januar og 7. februar 2019 

 ”40”-container - forskønnelse af container. "Multicenter Syd" har meldt fra på opgave 

pga omstruktureringer.  

 Match-race 2019 - aflyses - bl.a. pga. øvrige aktiviteter, herunder Vikingens 150-års 

jubilæum senere på året. 
 

2. Orientering ved formand om daglige drift 

 Reminder til udvalgene om at udarb. beretning for 2018. 

 GLB på Fredericia bådmesse med andre klubber fra Guldborgsund-området. Ny folder om 

 Guldborg, Guldborg L. Havn til denne lejlighed 

 Aarslew forventer at påbegynde reparation af brohammere ved Bro 2 og 5 snarest. 
 

3. Orientering ved kasserer om foreningens økonomi: 

 Regnskab revideret og offentliggjort. 

 Fin tilslutning til vinterbade-aktiviteterne, herunder leje af sauna hver 2. lørdag. 

Guldborgsund Kommune har ydet GLB kr. 40.000 i støtte til etablering af mobile 

vinterbadefaciliteter i Guldborg - herunder en 8-kantet omklædningspavillon på hjul - og 

tilskud til køb af en saunatønde på trailer. Sidstnævnte har GLB endvidere søgt om 

tilskud til i Friluftrådet. 
 

4. Orientering ved sekretær:  

 Generalforsamlingen 21. marts. Der er ikke indkommet yderligere forslag vedr. 

vedtægtsændringer. Indkaldelse og bilag offentliggjort/udsendt rettidigt. Køreplan 

gennemgået -  ikke flere ”løse ender”. 

 Obligatoriske børneattester på juniortrænere er indsendt. 

 Kommunens LTU-udvalg (Landistrikts- og turisme) afholder møde i klubhuset d. 19/3. GLB 

redegør i den forbindelse bl.a. for VEGVISIR-arrangementerne på havnen i Guldborg. 
 

5. Orientering ved bestyrelsesmedlemmer tilknyttet udvalgene. 

 Havneudvalg:  

o Bro2: El og vand afmonteret. Peder Ulrik, tjekker pælene i løbet af marts - under 

vandet. Er pælene i forsvarlig stand, slås 3-4 nye pæle og brodækket rettes op.  

o Døre i containere er ved at blive monteret. Overvejelser vedr. behandling af 

container-loft indvendigt mhp. at hindre kondens-dryp. 

 Afdelinger:  

o Juniorafdelingen forventer afgang af ”ældre” juniorer i løbet af sæsonen og 

afdelingens trænere overvejer at lave noget PR.  Ønskeliste: Stand-up-paddle-

boards og en ekstra følgebåd. Der søges til disse i fonde og puljer. 

 

6. Øvrige aktuelle emner / forslag: 

a) Kommnende arrangementer i klubhuset 

”Hjerte-redder-kursus” 14/3, ”Forskeroplæg i uge 17, ”Førstehjælper”´info-møde 29/4. 

b) Guldborgfalster Bådeabrolaug - henvendelse om samarbejde om tema-aftner, kurser 

f.eks. navigation, kapsejladsregler, duelighedsbevis, VHF, etc. (næste møde) 
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c) :  Antallet af møder, dagsorden, hvordan sikrer vi effektiv afvikling af 

møderne, planlægning. Drøftes på kommende møde. 

 

  

7. Evt. Bestyrelsesmødernes afvikling 

 

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

 Konstituering af bestyrelsen 

 Pligtarbejdsdagene lør. d. 6 og søn. d. 7. april. 

 Bestyrelsesmødernes afvikling: Antallet af møder, dagsorden, effektiv afvikl. af møder. 

 GLB FaceBook-side: Hvem gør hvad, hvornår. John R., Peder og Merethe deltager 

 Fælles-arrangement hver måned - herunder f.eks. fællesture, klubfest osv.. Skal det på 

programmet igen? 

 Bredbåndsløsning på havnen? 

 Hvordan får vi nye medlemmer fra lokalområdet? 
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