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Torsdag den 5. december 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 -    

 

2. Orientering ved formand om daglige drift 

 Hummel-flydepontonen er ved at være færdig. 

 Tager kontakt til Guldborgsund Kommune mhp. afklaring af havnerenovering.  

 FLID (Foreningen af Lystbådehaven i Danmark) - sydstævnekredsen holder medlemsmøde 

i GLB’s klubhus d. 30/1 kl. 18. Det forventes, at ca. 40 personer deltager. 

 

3. Orientering ved kasserer om foreningens økonomi  

 Faktura på vinterpladsleje er udsendt - også et par rykkere. 

 Der oprettes en særlig vinterbade-konto til registrering af indbetalinger. 

 Det kan forventes at GLB kommer ud af 2019 med et fornuftigt resultat.  

 

4. Orientering ved sekretær, Facebook-tovholder og forhold vedr. hjemmeside og PR 

 Merethe: - Facebooksiden ”Guldborgland Bådelaug” og herunder “5 Kolde Tæer” har 

tilsammen over 600 ”like’s”, og i de sidste 28 dage har mere end 3.000 personer set 

opslagene på nævnte Facebook-sider. 

 

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

a) Havneudvalg: Indstillet og besluttet: At GLB-’s ”Sydhavnen” prioriteres højt og er klar til 

      sejlsæsonen 2020: 

 

 De to indkøbte 25 t. beton-flydebroer (3x20m) lægges som erstatning for Bro-2. 

Afventer fortsat lån af ramslag fra Toreby Sejlklub til at slå de 6 pæle, Bro-2-

elementerne skal forankres til. 

 

 Bro-1 fjernes, og genopføres som en ca. 30 m. lang træ-flydebro i 5-6m-sektioner. 

Tilbud på materialer er indhentet. Første sektion forventes bygget omkring 

årsskiftet (oprindelig idé om at genbruge Bro-1-brodækket er skrottet - da det ikke 

umiddelbart kan betale sig - målt i kroner og arbejdstimer) 

 

 Som bølgebryder lægges tre betonflydebroer i øst- vestlig regning ca. 15 m syd for 

Bro-1 og Bro-2. De 2 yderste af nævnte bro-elementer vejer lidt mere og har større 

dybgang og vil fungere som egentlig bølgebryder for Sydhavnen Ansøgninger om 

midler til projektet er under udarbejdelse. 

 

 Bro-4 repareres / knækkede pæle erstattes med nye. 

 

b) Serviceteam:  ”Kaptajn Hummel” er klar til søsætning i uge 50  

 

c) Juniorafdeling: Ansøger om midler til en følgebåd mere   

 

d) ”Sejlerskolen”: - 
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e) Vinterbadere:  

 En professionel drone-fotograf tager billeder af vinterbadere i Danmark - og i 

Guldborg i december. Billederne stilles til rådighed for GLB, når de er færdige. 

 

 I forbindelse med vinterbadeafdelingens ”Nytårskur”, lørdag den 11. januar kl. 9, 

indvier formanden for ”Teknik-, Miljø og Ejendomsudvalget, Peter Bring Larsen, vores 

fine pavillon på havnen. Nævnte udvalg donerede midler til køb af pavillonen - og delvis 

finansiering af sauna-tønden. Alle er velkomne - bemærk: tilmelding på mail: 

guldborglhavn@gmail.com eller SMS 20650347) 

 

6. Øvrige aktuelle emner / forslag:  

a) VEGVISIR 2020 3.- 5. august: Kapsejladsbanerne er offentliggjort, og der er pt. tilmeldt 

ca. 90 både. Sejlklubberne i området indkaldes til VEGVISIR-koordineringsmøde i beg. af 

det nye år. VEGVISIR YOUTH for ungdomssejlere fra de deltagende klubber og fra 

Nordtyskland har været en stor succes, og det er besluttet at udvide ungdomssejler-

arrangementet i 2020 fra 24 til 30 deltagere og ”camp’en” forlænges med en dag til i alt 3 

dage. 

 

b) Modtagelse af nye medlemmer : GLB-brochure til nye medlemmer er udarbejdet. Mangler 

opsætning og print. 

 

c) Arrangementer i vinterhalvår: Et lille udvalg, Merethe og Niels B., koordinerer arrange-

menter/kurser og evt. forslag derom fra laugets medlemmer. 

o Facebook for begyndere i GLB’s klubhus,  3 tirsdage i januar, den 7., 14., 21. januar fra  

kl. 19 - 21. 

 

7. Evt. - 

 

8.    Punkter til kommende møder: Den 1. tors. i md.; 9/1* , 6/2, 5/3  

 Medlemsmødet torsdag aften den 23. januar kl. 19 

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

ekstern kommunikation, osv. 

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

inden - og i løbet af sejlsæsonen 2020. Hvad udsættes til næste - kommende år. 
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