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Bestyrelsesmøde tors, d. 8.august 2019 kl. 19 i klubhuset  
Mødt: John Rasmussen, Jørgen Bojesen, Niels Bach, Niels Engel, Peder U. Pyndt, Preben Kristensen, 

Afbud:Merethe Kepp 
 

REFERAT 
 

1. Opfølgning på tidligere møder og opgaver: 

    - Opsummering/status vedr. aftaler med samarbejdspartnere 

 

2. Orientering ved formand om daglige drift 

 En i Guldborg hjemmehørende Apollo 32 sank i midten af juli og blev efter nogle 

timer løftet op på kajen, hvorfra den -  efter henstilling fra bådelauget - blev 

fjernet i løbet af nogle dage.  

 Betonflydebroer: GLB har modtaget fordelagtigt tilbud på transport af beton-

elementerne fra Kvistgaard til Guldborg. Beslag til flydebro ligger klar i Næstved. 

 Nyt ”Kaptajn Hummel”-chassis er nu ved at blive gjort klar. 

 Vinterbade-sauna er bestilt. GLB har modtaget fordelagtigt tilbud på trailer til 

denne. Vinterbadesauna og trailer finansieres via tilskud, GLB har modtaget fra 

Friluftsrådet og Guldborgsund Kommune. 

 Møde tors. d. 5/9 i Toreby Sejlklub om idéerne vedr. lukning af Fr. d. 9.’s Bro og et i 

dagspressen omtalt havneprojekt på det lavvandede område mellem Sundby Lolland 

og Nykøbing F. Fra GLB’s bestyrelse deltager Jørgen, Niels E. og Preben   

 Sejlforeningen Vikingen fejrer 150 års jubilæum. Preben og Niels B. deltager i 

reception fredag d. 31. august kl. 12 - 14 .  

 

3. Orientering ved kasserer om foreningens økonomi  

 Gæstesejlere: I juli 20% fære ift. sidste 2018 - på linje med mange andre havne  

 Ny d.d. kvittering skal udarbejdes til den kommende sæson 2020. 

 

 4. Orientering ved sekretær og PR :  

 Samarbejdsaftale med Sofie Rifbjerg Efterskole (SRE) er indgået. Opstart aftales 

på et møde mandag d. 19. august. En lærer med solid sejlererfaring fra SRE et 

tovholder på aktiviteten og forventet opstart er mandag d. 26. august. 

Aftalen justeres og udbygges løbende. 

 

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

a) Havneudvalg:  

o Status på Bro 2: De sidste pælestumper over og under vandet rives op/knækkes 

snarest muligt. Herefter lægges de 2 nye flydebro-elementer på plads. 

o Forslag om, at Bro 1-brodæk-elementerne med ”skørter” og flamingo kan 

omdannes til flydebro-moduler.  

b) Serviceteam: Mødes igen første gang tirsdag den 3. sept. fra kl.  9-12 

c) Juniorafdelingen: 15 juniorer og 3 trænere på weekendtur til Nykøbing F. d. 9. og 10. 

august - med tre 606’ere og skolebåden ”Chastine”. 

d) Vinterbadeafdeling: Pavillonen er 90% færdig. Vinterbadning starter igen tirsdag 

den 3. september kl. 9.  

e) VEGVISIR - 12 frivillige fra Guldborg F. og L. har meldt sig til at trække 

arrangementet i Guldborg  Møde afholdes tirsdag mhp. at få de sidste detaljer på 

plads. Guldborgland Bådlaugs juniorafdeling deltager med 9 juniorer i VEGVISIR 
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Youth (med i alt 24 sejlere fra Danmark og Tyskland) i Nykøbing F. 

fredag og lørdag d. 16. og 17. august. Juniorer glæder sig. 

 

 

6. Øvrige aktuelle emner / forslag: 

a) ”Sejlerskolen” - afvikles på onsdage i klub-båden ”Chastine” fra kl. 16.30 til 18.30.  

Der er pt. 3 ”elever” i sejlerskolen og flere er interesseret. Erfaringerne fra 

sejlerskolen 2019 vil danne afsæt for videre-udvikling og annoncering af sejlerskole-

tilbud i 2020  

Flere af laugets medlemmer har meddelt, at de gerne vil være instruktører i 

sejlerskolen ;-) 

b) Status på ansøgninger: Pga. af bl.a. arbejdspres med andre opgaver og 

ferieafholdelse er ansøgninger ikke blevet færdige. Der  fremsendes ansøgninger til 

fonde vedr. omdannelse af havnen samt SUP-boards og en følgebåd mere - senere på 

året.  

 

7. Evt.   

 Næste best. møde rykkes fra torsdag d. 5/9 til tirsdag d. 3/9 kl. 19. 

 Bestyrelsen er fra flere sider gjort opmærksom på, at dele af den løbende rig på 

nogle medlemmers sejlbåde står og banker på masten - til stor irritation for havnens 

øvrige gæster/brugere. Punktet vendes på næste møde.  

 

8.    Punkter til kommende møder: Den 1. tors. i md.: (tir. 3/9), 3/10  

 På nogle af havnens sejlbåde står den løbende rig nogle gange og banker på masten - 

til stor irritation for havnens øvrige gæster og brugere. Løsning ? 

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

 PR-team: GLB’s brug af sociale medier: Formål, procedure, PR, etik, intern 

kommunikation, osv. 


