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Bestyrelsesmøde tirs. den 6. juni 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 

Herunder orientering om GLB’s møde med Guldborgsund Kommune(GSK) primo juni -19. 

a) GLB ønsker at genoptage de vilkår hvorunder vi lejer havnen af GSK, herunder tilskud til 

vores offentlige toilet på havnen. GSK arbejder på at se alle havnene under ét og vender 

tilbage med et udspil på et senere tidspunkt. 

b) Vores broer er under angreb af pæleorm og vi er nød til at arbejde mod en totalløsning, hvor 

alle broer i havnen, over tid erstattes med betonbroer. Ligeledes ønsker vi en generel 

forskønnelse af havnen, så den fremtræder mere attraktiv. Det er et projekt til ca. 4 mio 

kr. og det kan vi ikke selv bære. Hvis dette projekt skal have en berettigelse skal der være 

3 parter, der byder ind. Guldborgland Bådelaug kan bidrage med ca 500.000 kr i form af 

finanser og eget arbejde. GSK ønskes at bidrage med 1 – 1,2 mio kr. (som blev noteret). 

Resten skal komme fra Fonde som vi skønner vil være mere villige når de kan se at kommunen 

er medbidrager. 

 
3. Orientering ved kasserer om foreningens økonomi  

     Der har ikke været mange gæstesejlere i maj måned - kun mod 81 i maj -18 :-( 

 

4. Orientering ved sekretær og PR: 

      GLB’s Facebook-sides opslag er nået ud til tusindevis af Facebook-brugere. Rigtig fin PR. 

 

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

a) Havneudvalg:  

o BRO-2. GLB har indkøbt 2 stk. betonflydebroer til en god pris - til erstatning for Bro2.  

Flydebroerne leveres når resterne af Bro2 er fjernet - forventeligt i løbet af juni måned. 

o Det blev besluttet at indhente tilbud på legeplads-elementer til opsætning på græsset 

syd for klubhuset/terrassen. 

b) Serviceteam: Mødes frem til 1/9 første tirsdag i måneden og løser små-opgaver 

c) PR-team: Web-og Facebook-redaktører Frans, John, Merethe og Peder Ulrik) mødes og 

drøfter/udarbejder et udkast vedr. GLB brug af sociale medier: Formål, procedure, PR, etik, 

intern kommunikation, osv. Oplægget fremlægges på et bestyrelsesmøde efter 

sommerferien. 

d) Juniorafdelingen - der nu 15 juniorer heraf 4 piger og 11-drenge. 4-5 af juniorerne træner i 

optimistjoller. Der er behov for flere våddragter og svømmeveste str. L. 

e) (Vinter)-badeafdelingen: Omklædningspavillonen samles i løbet af et par uger. Pt. smøres 

delene med grundingsolie og lak. Pavillonen forventes samlet og monteres på vogn i løbet af 

de kommende uger.  

 

6. Øvrige aktuelle emner / forslag: 

a)  Vinterbadere: Kontingent fastsat til: 

o Fuldt medlemskab af GLB kr. 1.270,- : Med alle pligter og rettigheder 

o Personligt/begrænset medlemskab kr. 700,-: Ret til at benytte vinterbadefaciliteter. 

o Vinterbadegæster (efter aftale): Saunatur pr. person kr. 50,- 
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b)  ”Sejlerskolen” for voksne startede onsdag d. 5. juni -19. 

  Der er pt. 3 tilmeldte. Sejladsen foregår i IF’eren og i en af 606’erne - på onsdage fra    

  16.30 - 18 og senere på året fra kl. 18. Kurset er på ca. 20 timer. Beskrivelse/folder vedr.      

 ”Sejlerskolen” er ved at blive udarbejdet. Instruktører er Bruno Terkelsen og Niels Bach            

 (juniortrænere) 

  Prisen fastsat til: Medlemskab af Guldborgl. Bådelaug (evt. efter 2-3 prøvegange.) 

c) Status på ansøgninger: 

 Omdannelse af havnen - fra pæle- til betonflydebroer. Der skrives pt. på en ansøgning 

om støtte til finansiering af flydebroer mv. til erstatning for samtlige pælebroer i 

havnen. Ansøgningen sendes efterfølgende til en fundraiser, som kvalificerer 

ansøgningen. 

 Omdannelse af havnemolen fra en ”nettoparkeringsplads” til et indbydende havnemiljø 

med ”rammer” for samvær med f.eks. vindstabile læ-konstruktioner. Der skrives pt. på 

en ansøgning om støtte til finansiering af et formspændt solsejl. Ansøgningen sendes 

efterfølgende til en fundraiser, som kvalificerer ansøgningen. 

 Stand up paddle - også kaldet SUP er pt. den hurtigst voksende sportsgren i Danmark, 

og Guldborgland Bådelaug har besluttet, at investere i nogle SUP-boards, der koster kr. 

4-6.000 pr. styk. Der skrives pt. på en ansøgning om støtte til erhvervelse af ca. 10 SUP-

boards. Ansøgningen sendes efterfølgende til en fundraiser, som kvalificerer 

ansøgningen. 

 Juniorafdelingen har brug for en følgebåd mere - dels fordi én følgebåd ikke er nok med 

15 unge på vandet i forskellige bådtyper, dels fordi GLB indgår formelt samarbejde med 

en lokal efterskole. Der skrives pt. på  en ansøgning. Ansøgningen sendes efterfølgende 

til en fundraiser, som kvalificerer ansøgningen. 

 

d)  Opsummering på aftaler vedr. klubhuset  

 Klubhuset er forbeholdt medlemmer af Guldborgland Bådelaug: 

o Lokale 3 (NØ lokalet med køkken) er medlemmernes klublokale og kan rent 

undtagelsesvist - og uden for sæsonen - benyttes af Café Lagunen. (efter aftale 

med GLB’ formand) 

o Selskabslokale 2 (det sydøstlige lokale) - er til rådighed for GLB ved klubbens 

arrangementer og er tilgængeligt for klubmedlemmer og gæstesejlere i sæsonen. 

o Selsskabslokale 1 (nærmest køkkenet/restaurationslokalet) - har GLB ad-gang til 

ifm. særlige arrangementer, såsom generalforsamling, fester etc. 

o Terrassen: er tilgængeligt for klubmedlemmer og gæstesejlere i sæsonen. 

o Toiletterne i klubhuset er forbeholdt klubmedlemmer, gæstesejlere og - Café 

Lagunens personale. Der monteres lås på toiletterne. Café Lagunens gæster 

henvises i sejlsæsonen til toiletterne i bad-bygningen. 

o Andre sejlklubber kan efter aftale med GLB formand, låne klublokalet til 

arrangementer. 

e)  Skilte mv. på havnen: 

o Johns Fisk har anmodet om at kunne opsætte skilte på havnen med åbningstider i 

fiskebutikken - anmodning imødekommet. 

o Guldborgsund Kommune har anmodet om at kunne opsætte 3 tosidede skilte med 

bl.a. ”Naturlandet L-F”. Det ene 2-sidede skilt er Guldborgs, og vi kan bestemme, 

hvad vi gerne vil have på skiltet. En arbejdsgruppe er i gang med at udarbejde et 

forslag til et ”Guldborgskilt”, som bl.a. drøftes i bådelaugets bestyrelse. Skiltene 

placeres i stjerneform i stenene ved det SØ hjørne af rejepilleriet. 

https://www.youtube.com/watch?v=2yO9cntopu4
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o En flot blå såkaldt ”hashtag-fotoramme” med påført skrift 

GULDBORG / hashtag-Guldborg opsættes i stenglaciset 

mellem forsyningsbroen og asfaltvejen. Hash-tag-rammerne står mange steder og 

fungerer som fotoramme, når man tager billeder med f.eks. mobiltlf. Motivet i 

nævnte hashtag-ramme er havnen med Guldborgbroen i baggrunden. Guldborgsund 

Kommune har betalet rammen - og sørger også for opsætningen. 

 

7. Evt. 

       

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

  

120619 nbp 


