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onsdag den 7. november kl. 19 i klubhuset  
 

Mødt: John R., Jørgen B., Merethe K., Niels B., Niels E., Peder Ulrik P., Preben K. 
 

 

REFERAT 
 

 

1. Opfølgning på tidligere møder og opgaver     

Bestyrelsesmødet i oktober blev aflyst 

 

2. Orientering ved formand om daglige drift 

 Pligtarb.dag 2/11: Mange fremmødte, en god dag trods silende regn. Alle opgaver blev løst.  

 GLB har fået 9 nye medlemmer heraf 5 med bådplads, 2 sejlerskole-elever og 2-3 

vinterbader-familier. Hertil kommer 8 personlige vinterbade-medlemsskaber - i alt 17 nye 

medlemmer. 

 

3. Orientering ved kasserer om foreningens økonomi  

 GLB - forventer et fornuftigt 2019-regnskab trods nedgang i antallet af gæstesejlere. 

 Der er tegnet forsikring på bådelaugets nye sauna. 

 

4. Orientering ved sekretær og PR / Facebook-tovholdere 

 Digitale medier - status på arbejdet: Der arbejdes fortsat på et notat vedr. GLB’s brug 

af. hjemmeside og Facebook. Web-master og Facebook-tovholdere, Frans, Merethe og 

Peder Ulrik mødes snarest -  Niels B. indkalder. 

 I klubhuset byder Guldborgland Bådelaug og Fællesrådet for Guldborg og Omegn torsdag 

den. 14. november velkommen til nogle landdistrikts-udviklingskonsulenter fra Kalmar, der 

er på rundtur med Guldborgsund Kommune for at høre om, udviklings-initiativer og -

projekter i kommunen. 

 

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

 

a) Havneudvalg:  De 2 nye beton-flydebroer - 2 x 20 meter á 20 m  placeres syd for 

molehovedet som erstatning for Bro2. Hver beton-flydebroe fastgøres med særlige 

beslag til 3 pæle på Ø-siden af beton-broen. Afventer: GLB har fået tilsagn om lån et 

ramslag til at banke de 6 pæle. Ved samme lejlighed rammes evt. et par pæle ved Bro-4. 

Bro-1 brodækket foreslås omdannet til en flydebro. Tegninger og metodeforslag til 

afmontering af brodæk fra pælene og montering af flamingo under brodækket udarbejdes 

 

b) Serviceteamet Søren Wiil har som initiativtager til og tovholder for service-teamet 

trukket et stort læs. Men - Søren vil nu gerne give ”bolden” videre - en stor tak til Søren 

for indsatsen.  

Serviceteamet arbejder nu primært på Kaptajn Hummel-projektet. Projektet skrider støt 

fremad trods silende tirsdags-regn i de sidste mange uger. Flamingopontonerne er ved at 

være færdige og chassiset/flåden forventes søsat inden jul. Herefter skal motorhuset, 

pumpe og svinglæsseren der bærer sugehovedet monteres. 
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c) Juniorafdelingen er overgået til vinterprogram - med normalt en mødeaften om måneden - 

den 2. mandag i måneden. Men på opfordring fra juniorerne på et evalueringsmøde i 

oktober udvides juniorsejler-vinterprogrammet nu - så vidt muligt - til to aftner om 

måneden i vinterhalvåret. 

 

d) ”Sejlerskolen” (for voksne)  er gået i vinterhi - og starter op igen i foråret 2020 med   

 afsæt i erfaringerne i 2019. Sejlerskolens instruktører, vil forestå træningen af 2- 

 5 elever pr. hold - heraf to fra første hold -19. Sejlerskolen er indtil videre gratis for 

medlemmer af bådelauget. 

 

e) Vinterbadeafdelingen har pt. i alt 20 aktive vinterbadere med familiemedlemskab eller 

personligt vinterbade-medlemskab af Guldborgland Bådelaug. Vinterbaderne er en del af 

havnens fællesskab, og al vinterbadeaktivitet foregår iført badetøj. 

Bemærk, vinterbadning og sauna er gratis for alle aktive medlemmer af bådelauget, og alle 

er velkomne på de pt. 3 fælles-badedage nedenfor, hvor saunaen er fyret op: 

 tirsdage fra kl. 9 - 11  

 lørdage fra kl. 7.30 - 11 (god plads fra kl. 7.30 - 9 og fra kl. 10. 

 torsdage fra kl. 17 - 19 

           

           Kontakt evt. vinterbade-tovholder, Merethe Kepp på mob. 6077 9023, hvis du har nogle   

           spørgsmål mv. Du kan læse evt. mere på hjemmesiden eller på Facebook ”5 Kolde Tæer”. 

           I saunaen er der plads til ca. 12 personer ad gangen. 

            

6. Øvrige aktuelle emner / forslag:  

a) Opgavefordeling i bestyrelsen samt uddelegering i øvrigt: 

        BESLUTNING   Havneudvalg:       John R., Peder Ulrik og Niels E. (tovholder) 

                                     Serviceteam:       Tovholdere ?? 

                                     Aktivitetsudvalg: Merethe, Niels + evt. andre 

                                      Festudvalg:         Tovholdere ?? 

 

b) Pligtarbejdsdag lørdag d. 2. november - status opsummering. 

 90 % af laugets medlemmer har deltaget i efterårets pligtarbejde og/eller har aftale 

om at løse opgaver på andre tidspunkter. 

 Alle planlagte opgaver blev løst - og lidt til  

 Medlemmer, der har meldt afbud og løser pligtarbejdsopgaver på et senere tidspunkt 

indkaldes af havneudvalget.  

 

c) GLB-aktivitetskalender 2020: forslag drøftet - og vedtaget. Forslaget mailes ud til 

medlemmerne snarest. Kalenderforslaget drøftes på medlemsmødet ultimo januar 2020. 

Ud over de i kalenderen fastlagte aktiviteter afholdes div. arrangementer som f.eks. 

foredrag og kurser. Booking/brug af klublokalet til arrangementer ud over de i kalenderen 

fastlagte, koordineres af formand, Preben Kristensen. 
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d) Vinterbadeafdeling, kontingent/priser og brug/udlejning af sauna: Kontingent- 

familiemedlemsskab kr. 1.270,- personligt vinterbade-medlemsskab kr. 700,- og gæste-

takst kr. 50,-  

BESLUTNING vedr. brug af bådelaugets vinterbadefaciliteter: 

 Ved opfyring af saunaen på andre tidspunkter end fællesbadning og saunatur på de 

under pkt. 5 nævnte tirsdage, torsdage og lørdage - betales kr. 50 pr. opfyring til 

dækning af brænde. 

 I vintersæsonen kan saunaen lejlighedsvist udlejes til lokale firmaer (i Guldborg og 

omegn, der måtte lave et arrangement, hvori vinterbadeaktivitet indgår. 

 

7. Evt. -   

 

 

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

 Medlemsmødet torsdag aften den 23. januar 

 GLB Målstætning og mål for Guldborghavn foråret 2020 - hvor langt skal nå   

inden sejlsæsonen 2020 - herunder drøftelse af evt. etablering af mindre legeområde ved 

masteskur/terrasse ? 

 Modtagelse af nye medlemmer ”en tutor-model” og en brochure mv. - evt. tovholder? 

 VEGVISIR 2020: Hvad gør vi i Guldborg?  

 

 

141119 nbp 

 

 

 


