
GLB bestyrelsesmøder 2019 

 

 

Bestyrelsesmøde tirs, d. 3. september kl. 19 i klubhuset  
Mødt: John R., Jørgen B., Niels B., Niels E., Peder Ulrik P., Preben K. Afbud: Merethe K., 
 

REFERAT 
 

1. Opfølgning på tidligere møder og opgaver: 

     

2. Orientering ved formand om daglige drift 

  6 stk. beslag til beton-flydebroer skal afhentes i Næstved. 

 “Kaptajn hummel”: Chassis er ved at blive bygget - forventes leveret medio september.  

 Sofie Rifbjerg Efterskole og Guldborgland Bådelaug har indgået samarbejdsaftale. En 

sø-kyndig lærer og 8 efterskoleelever møder på havnen i Guldborg mandage fra kl. 

10.30 til ca. 14. Læreren sejler med 4 elever ad gangen. På baggrund af erfaringerne 

fra 2019 justeres aftalen for det kommende år.  

 

3. Orientering ved kasserer om foreningens økonomi  

 Faldende tendens i antallet af gæstesejlere i Guldborg og andre havne i området. 

 7 nye medlemmer har meldt sig ind i GLB - herunder bl.a. nogle vinterbadere. 

 

 4. Orientering ved sekretær og PR-ansvarlige :  

 Sociale medier: Der afholdes møder vedr. GLB’s brug af sociale medier, herunder 

hjemmeside og Facebook. PR-gruppen fremlægger overvejelser og anbefalinger på 

bestyrelsesmøde i oktober.  

 Vinterbadere er komme på bådelaugets hjemmeside. 

 

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

a) Havneudvalg: Der er problemer med at få fjernet de sidste Bro-2 pæle. Fordelagtige 

løsninger søges. GLB har som bekendt købt 2 beton-flydebroer - ca. 3 x 20 m -  på ca. 

25 t. stykket. Flydebroerne leveres medio september.  

b) Serviceteam: Første møde-dag var tirs. d. 3. sept., og mange mødte frem  

På ”kaffemødet” kl. 9 - blev det aftalt, at service teamet bygger flamingo-pontonerne 

til ”Kaptajn Hummel”.  

c) Juniorafdeling: 15 juniorer og 3 trænere havde en fin weekendtur den 9.-10. august, 

hvor vi bl.a. sejlede GLB’s tre 606’ere til Nykøbing F., da de skulle bruges til et 

VEGVISIR-ungdoms-arrangement den 16.-17. august. Juniorerne har haft stor glæde 

af at deltage i nævnte ”VEGVISIR YOUTH”-arrangement i Nykøbing F. Ni juniorer og 

to af GLB-juniortrænere deltog og flere af de andre juniorer og forældre tog til 

Nykøbing F. for at se på og heppe ….Alle vil gerne med til næste år. 

d) ”Sejlerskolen” på onsdage fra kl. 16.30 - 18.30. Fra medio september deltager 

”Sejlerskolen” i onsdag-aften kapsejladserne. 

e) Vinterbadere: Sæsonstart tirsdag d. 3. september - rigtig fint, at kunne klæde om i 

den fine pavillion. Den bestilte sauna-tønde leveres i uge 39 - og forventes klar til brug 

omkring 1. oktober. 
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6. Øvrige aktuelle emner / forslag: 

a) Henvendelse vedr. løbende rig der banker på mast. 

Der var bred enighed i bestyrelsen om, at gøre, som man plejer at gøre - ude eller 

hjemme - venligt men bestemt henvender sig til bådejeren og gør opmærksom på 

problemet. Som oftest er bådejeren ikke om bord - og i så fald er det en uskreven ret, 

at man går ombord og slækker faldet eller med reb/snor i et vant trækker faldet fri 

af masten. Oplever, man gentagne gange, at et GLB-medlem glemmer at ”banke-sikre” 

sine fald giver man vedkommende et praj om at …..livet er for kort til maste-bankende 

fald  Der blev på mødet gjort opmærksom på, at fald på nogle både kan stå og banke 

inden i masten. 

b) VEGVISIR-aktiviteter i Guldborg - evalueres på et møde d.  4. september. Dog 

allerede noteret - ikke så meget kø ved Guldborgbroen som tidligere år. Placering af 

bar, telte og boder samt skiltning mv. på havneområdet bør signalere, at alle er 

velkomne. Desuden fokus på skiltning med aktivitets-program,  oversigtskort over 

havneområderne, kort over kapsejladsbaner, deltagende både etc. 

 

7. Evt. 

  

8. Punkter til kommende møder: Den 1. tors. i md.: 3/10,   7/11,    5/12,   9/1?,    6/1,    5/3 

 Aktiviter i vinterhalvåret f.eks. Facebook-kursus, Gedser søredning,  knob,navigation 

evt. sammen med Guldborgfalster Bådebrolaug. GLB kontakt til GFB. 

 Drøftelse vedr. evt. etablering af mindre legeområde ved masteskur/terrasse. 

 PR-team: GLB’s brug af sociale medier -formål, procedure, PR, etik, kommunikation 
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