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Bestyrelsesmøde tir. den 7. maj 2019 kl. 19 i klubhuset  
Mødt: John Rasmussen, Jørgen Bojesen, Merethe Kepp, Niels Bach, Niels Engel, Peder U. Pyndt, Preben Kristensen,  

 

REFERAT 

1. Opfølgning på tidligere møder og opgaver: 

   - 

 

2. Orientering ved formand om daglige drift 

a) Syd-terrasse færdig - og lavet som  pligtarbejde  

b) Guldborgfalster Bådebrolaug låner GLB’s mastekran. 

 

 

3. Orientering ved kasserer om foreningens økonomi 

a) Ifm. konstituering fremsender best.medlemmer kopi af pas, kørekort til Jørgen B. 

b) VEGVISIR-race: Evt. ”feeder-race” nordfra og sydfra til Nykøbing F. 

c) Facebook har automatisk oprettet nogle GLB-Facebook-dubletterne på tidligere 

formand-adresser og CVR. nr. Merethe K. arbejder på at slette disse.  

  

 

4. Orientering ved sekretær: 

a) Bådelaugets G-mail-konto: guldborglhavn@gmail.com , kontaktpersonliste ajourført. 

b) Foredraget ”Rejsen til Trankebar” afviklet 25/4 i klubhuset - 33 tilhørere. 

 

 

5. Orientering ved bestyrelsesmedlemmer m.fl. tilknyttet udvalgene og afdelinger: 

a) Havneudvalg: Afspærring og fjernelse af Bro 2 - brodæk. Tovholdere er Peder Ulrik, 

Michael J. og Niels E. + pligtarbejde-restanter. Metode til at fjernelse af Bro2-pæle 

afklares. 

b) Serviceteam mødes i sejlsæsonen første tirsdag i måneden - og løser mindre opgaver 

c) Juniorafdeling: Sæsonstart mandag d. 6. maj. Tilgang af nye juniorer - maks. 15 juniorer 

d) Vinterbadeafdeling: 6-7 vinterbaderne deltager i standerhejsn. arrangementet. Når 

vejret arter sig med bl.a. højere temperaturer males hjul-understel og pavillon-

elementer - herefter samles pavillon på hjul-understellet. Badning fortsætter på 

ubestemt tid. 

 

 

6. Øvrige aktuelle emner / forslag:  

a) Jf. GLB’s vedtægter §12 stk. 5 kan bestyrelsen give formand og kasserer ret til hver 

især at disponere udgifter til klubbens almindelige drift.  

Beslutning: Bestyrelsen giver formand og kasserer ret til hver især til at disponere 

udgifter til klubbens daglige drift. 

b) Møde med Guldborgsund Kommune d. 23. maj: GLB / Preben og Jørgen B. mødes med 

kommunen om flere uafklarede forhold vedr. drift af havnen, herunder bl.a. den aktuelle 

situation med broernes stand. I den forbindelse præsenterer GLB en ”Langelinje” -

løsning med en 120 m betonflydebro fra den sydlig ende af Bro2 til nordlige ende af 

Bro3 - som et alternativ til spuns-raming af den østlige del af molehovedet (nævnt i 

referat fra best.møde d. 14. april -19)  
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c) Udvikling af havnen: En arbejdsgruppe udarbejder en eller flere  projektskitser vedr. 

betonflydebroer, let-flydebroer, vindstabile telt- og læ-konstruktioner til 

havneområdet samt SUP-boards og en følgebåd til juniorafdelingen (NBP, NE,  PK). 

Projektskitserne kvalificeres efterfølgende af respektive fondsansøgere, der har givet 

tilsagn om at bistå GLB med fondsansøgninger. 

d) Flydebro-tilbud fra firmaet NBC - Det blev besluttet at kasserer JB kontakter nævnte 

firma mhp. at afklare muligheder/pris vedr. evt. køb af 2 x 20 m flydebro. 

 

7. Evt. 

 

 

8. Dagsorden til næste og kommende møder:  Den 1. tors. i md.: 6/6,  27/6,  8/8 , 5/9,  3/10 

a) Opgavefordeling i bestyrelsen. 

b) Procedure vedr. PR, hjemmeside og Facebook. 

c) Udvikling af havnen - herunder bl.a. status på projekt-skitser, tilbud fra: NBC, 

formspændt solsejl / læ-konstruktioner mv. og Y-bomme. 
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