
GLB bestyrelsesmøder 2019 

 

Bestyrelsesmøde - torsdag den 4. april kl. 19 i GLB’s klubhus 
Mødt: John Rasmussen, Merethe Kepp, Niels Bach, Niels Engel, Peder Ulrik Pyndt, Preben Kristensen 

Afbud: Jørgen Bojesen 
 

Dagsorden:    
0.1  Konstituering af bestyrelsen:  

      Formand - Preben Kristensen, kasserer - Jørgen Bojesen, sekretær - Niels Bach  

      Valg af næstformand og evt. udvalg / tovholdere 

 Næstformand:  John R.  

 Vinterbadere: Merethe 

 Kajakudvalg:  Søren Hansen 

 Serviceteam:  Søren W 

 Havneudvalg:  Niels E., Peder Ulrik, Søren Wiil, Henning Jensen 

 Kapsejlads:  Lars Nordstrøm 

 Musik og sang: Mette Jepsen  

 Juniorer:  Niels Bach 

 Festudv.  Stig Erskov 

 

0.2  Bestyrelsesmøder:  

 Mødetidspunkt: den 1. torsdag i måneden kl. 19 

 Mødets varighed ca. 2 t. 

 Antallet af møder i alle måneder - ej juli - evt. en møde ultimo juni. 

 Dagsorden-skabelon - drøftet -       

  
1. Opfølgning på tidligere møder og opgaver: 

En række ”hænge-punkter” fra tidligere møder blev drøftet. Beslutning: Der oprettes en 

opgaveliste med en ”Drift-kolonne” og en ”Udviklings-kolonne” og med angivelse af opgave, 

tovholder (-ere) samt prioritet mv.  
 

2. Orientering ved formand om daglige drift: 

a. Gennemgang af GLB’s 3 forretninger: Bådelaug/klub, gæstesejlere,  erhvervudlejning 

b. Opfølgning på generalforsamling / evaluering: God ro og orden - gode input   

c. Intern kommunikation i bestyrelsen: Forslag - og beslutning om, at bestyrelsen afprøver 

Messenger som internt kommunikationsplatform.  Merethe opretter best. medl. gruppe. 
 

3. Orientering ved kasserer om foreningens økonomi: (v. Preben K.) 
a. Normal udvikling i 1. kvartal - få indtægter -  

b. Tilsagn om støtte fra Guldborgsund Kommune på kr. 40.000 til en 8-kantet pavillon, som 

vinterbaderne kan bruge til omklædning i vinterhalvåret. Pavillon koster kr. 18.000, 

vogn-trailer ca. kr. 10.000 og de sidste kr. 10.000 indgår som medfinansiering af en 

saunatønde, der er søgt om midler til i Friluftsrådet. 
 

4. Orientering ved sekretær:  

 Opdatering af bestyrelses-siden på hjemmesiden 

Nye best. medlemmer, John, R., Merethe og Peder Ulrik mailer et billede samt navn og 

adresse, tlf. nr. og mailadresse til webmaster@guldborg-havn.dk (Frans Balzer), der 

efterfølgende reviderer ”bestyrelses-siden” på hjemmesiden. Endvidere opretter 

webmaster en xxx@guldborg-havn.dk mailadresse til hvert nyt bestyrelsesmedlem…der 

sender til den mailadresse, der opgives til webmater. 

Preben uddeler: En klubnøgle til Merethe, og en bestyrelsesnøgle (bl.a. til teknikrum og 

best.skab) tilJohn R., Merethe, Peder Ulrik og Niels E. 

mailto:webmaster@guldborg-havn.dk
mailto:xxx@guldborg-havn.dk
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5. Orientering ved bestyrelsesmedlemmer m.fl. tilknyttet udvalgene og 

afdelinger: 

 Havneudvalg: Pligtarbejdsdagene lør. d. 6 og søn. d. 7. april - oversigt over opgaver 

Opgaverne drøftet = 

 

6. Øvrige aktuelle emner / forslag:  

a. Søsætning med ”Nakskov Kran” og ”Søren Kran” foregår hhv. fre. den 26/4 eftermiddag 

og fre. d. 3. maj formiddag.   

Bemærk: Søsætning med Nakskov Kran i 2019 er fredag de. 26. april om 

eftermiddagen. Efter søsætning flyttes bådstativerne til GLB’s-plads bag 

købmandsgården. OBS. - aftaler om trailer til transport af bådstativer fra havnen. 

b. Standerhejsning lørdag d. 4. maj. (nbp) kontakt til Stig og Mette hhv. fest- og 

sang/musik-udvalgene - og sørger efterfølgende for opslag / input til webmaster og 

Facebook-redaktører. 

c. Akut-Bro 2 og 1 - hvad gør vi - nødtørftig rep. af Bro2. Status vedr. ansøgn./fund-raise 

Peder Ulrik har kotrolleret Bro1 og 2 -. og det er konstatere, at begge broer er meget 

dårlige pga. bl.a. pæleorm. 

I.   Beslutning: Der slås 3 - 4 nye pæle, hvor brofagene er sunket ved landfæstet på 

V 

siden af Bro2. Endvidere slås nogle pæle ca. midt på og ved enden af broen. 

Pælene på Ø-siden af broen tjekkes igen mhp. at afgøre styrken i Bro2’s.  Evt. må 

der spærres for fortøjning på Ø-siden af denne. GLB - (nbp) tager kontakt til 

Guldborgfalster Bådebrolaug mhp. at cleare evt. lån af ramslag. Alternativt tages 

kontakt til en havneentreprenør (startpris kr. 2.700 + ca. kr. 1.100 pr. pæl. = i alt 

kr. 12 - 15.000 for en nødtørftig reparation af Bro2 - som beskrevet.  Bro1-

aktiviteter overvejes flyttet til V-siden af Bro 2. 

II.   Beslutning: Der indkaldes til ekstraordinært best. møde medio april (nbp), hvor 

drøftelser vedr.  flydebroer og øvrig udvikling af havneområdet omsættes til 

konkrete del- eller helhedsplaner og tiltag, der kan indeholdes i ansøgninger til 

fonde.  

III.   Beslutning: GLB søger hjælp til udarbejdelse af større ansøgninger. 

 

7. Eventuelt: 

a)  Sikkerhed til søs / Peder Ulrik: Har bestilt ”Sejl Sikkert” skilte som monteres ved 

ud- indsejlinger til havnen (Nordhavn og Sydhavn) 

b) Kommunikation med udvalg og tovholdere - beslutning:  

 Ca. en uge før bestyrelsesmøder sendes mail ud til udvalg/tovhodere mhp. at få 

evt. 

input forslag/idéer til dagsorden og/eller ønske om at deltage i et eller det 

kommende bestyrelsesmøde.  

 Alle udvalgs-tovholdere inviteres med på næste møde 2. maj -19 fra kl. 20. 

c) Introduktion til klubhus for bestyrelsesmedl.: Bl.a. fyrrum, teknikrum (aftales 2/5) 

d) Gennemstrøm. vandvarmer monteres i  - John R. tovholder 

e) Naturlandet Lolland-Falster ønsker at opsætte 3 skilte ved eller på 

havneområderne på  begge sider af broen. Indhold og muligheder for at præge dette 

på skiltene undersøges til næste møde d. 2/5. Merethe clearer med Naturlandet LF. 

f) GLB- gæstesejler-brochure med kort, priser mv. Merethe og Niels laver udkast til 

næste møde. 

g) Gæstesejler-konvolutter revideres og nye bestilles (Preben) Niels sender tekst-fil  
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8. Dagsorden til næste og kommende møder:   2/5,   6/6,   27/6 

a) Gennemgang af ”opgaveliste” - (sekretæren udarbejder) foreløbig liste nedenfor. 

b) Standerhejsning - 4. maj - løse ender 

c) Møde-med udvalgs-tovholdere mhp. at høre disses overvejelser, udfordringer /behov 

mv.   
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