
GLB bestyrelsesmøder 2020 

 

 

Torsdag den 5. marts kl. 19 i klubhuset 
Mødt: John R., Merethe K., Niels B., Niels E., Peder Ulrik P., Preben K., Afbud: Jørgen B. 

 

REFERAT: 
 

1. Opfølgning på tidligere møder og opgaver   

o Pris på nedrivning af havnens ”trætte” broer indhentes 

o Fondsansøgning: Merethe og Niels udarbejder et fase-oplæg, der kan sendes til 

fundraiser. 

 

2. Orientering ved formand om daglige drift 

- SIG- fortræde for Transportudvalget. 

- Serviceteam. er i gang med at lave fendere på Bro 2.  

- Beslagene til Bro 1 er ved at blive svejset (PK)  

- Tegninger til de nye ramper m. gelænder til Bro 1 og 2 er ved at blive udarbejdet (PK) 

 

3. Orientering ved kasserer om foreningens økonomi  

     - 

 

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

     - Foredrag: GLB har fået foredraget  "Hvornår blev Danmark Danmark? Dansk identitet i  

       fortid og nutid” til Guldborg, fredag 24/4 aften. Invitation mailes ud. 

     - GLB’s facebookside og “5 Kolde Tæer” er set af rigtig mange indenfor de sidste 28 dage. 

     - En seniorbøjle til kajak-folket.... 

     - Sofie Rifbjerg - en af GLB’s samarbejdspartnere - deltager i klargøring af skolebåden  

        ”Chastine”  

 

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

a) Havneudvalg:  

o  Grå skærver på P-området: Drøftelse af muligheder for udlægning af grå skærver på 

havnens P-område - med medfinansiering fra Guldborgsund Kommune. 

o Den første af i alt 6 sektioner af den nye Bro 1-letflydebro er ved at være færdig. 

Konstruktionen af øvrige elementer er tænkt udført som en del af det forestående 

pligtarbejde i foråret -20. 

o Nedrivning / fjernelse af Bro 1 pælebroen drøftet. En opgave der skal løses i løbet af 

marts - april. Metoder drøftet. 

b) Serviceteamet:   

o Teamet er nu færdig med dækket på Kaptajn Hummel er går nu i gang med at montere 

træ-fenderne på siden og brohammerplankerne øverst - på Bro 2 betonflydebroen. 

c) Juniorafdeling: 

 -   

d) Vinterbadere:  

o “Guld og Gys”-arrangementet med foredrag i klubhuset, 2 åbne sauda-tønder, varm 

suppe mv. var en stor succes. Mere end 40 fremmødte medlemmer og gæster, hvoraf 

flere tegnede medlemskab af bådelauget. 

o Den 28. marts er der lukket arrangement for vinterbaderne i Guldborgland  

Bådelaug. En professionel gusmester kommer og giver en saunagus-oplevelse. 

o Den 4 april er der “Store Vinterbadedag” ved alle vinterbadestederne  

i Guldborgsund Kommune. I Guldborgland Bådelaug er med på dette arrangement 
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 fra kl. 16, når pligtarbejdsdagen er slut. 
 

6. Øvrige aktuelle emner / forslag:  

a)   Generalforsamlingen d. 19. marts 

o Generalforsamling - indkaldelse, bilag, arrangement mv. OK 

o Forslag til vedtægtsændringer vedr. bestyrelsens konstituering færdigform. 

b)   GLB mål inden sejlsæson 2020 ?  

o   En sikker ”Nordhavn” (knækkede pæle erstattes) og en præsentabel ”Sydhavn 

o  Torebys ramslags-flåde ligger pt. på V-siden af Bro 1. Afventer bedre vejr - og at  

  ramslaget kan komme ind og slå den inderste forankringspæl til den ny Bro 1.  

   Herefter slås nye pæle ved Bro 4. Havnens øvrige pæle tjekkes 

c)   ”Pligtarbejdsdage”  4. og 5. april - opgaver indeholdt i tidligere drøftet lister med  

  faste opgaver. Øvrige opgaver fastlægges i løbet af marts. 

d)   Søsætning med Nakskov Kran: Fredag d. 17. april kl. 9 - aftale bekræftet af N.K. 

   Medlemmer, der skal søsættes med Nakskov Kran den. 17/4 giver besked på laugets     

   mail: guldborglhavn@gmail.com eller på SMS - 2065 0347. 

e)   Frihavnsordningen: Forslaget om at tilmelde Guldborgland Bådelaug ”Frihavnsord-   

  ningen” er rejst fra flere sider - senest på medlemsmødet i slutningen af januar -20.    

  Punktet har været drøftet på flere bestyrelsesmøder, og der på mødet  enighed om  

  at tage kontakt til frihavnsordningens sekretariat mhp. afklaring af bl.a.  

 medlemsbetingelser. Pkt. drøftes på førstkommende bestyrelsesmøde 2. april 2020. 

7. Evt.  

o Forsikringsforhold  (primært ansvar) vedr. laugets fartøjer undersøges: Skolebåden 

”Chastine”, ”606”, følgebåd, kajakker og evt. udlejning af disse samt, småbåde, vandcykler 

undersøges.... 

 

8.    Punkter til kommende møder:  2/4 …… 7/5 …… 4/6 …… 25/6? ……. 13/8 

 Pligtarbejds-weekenden: 4.-5. april. 

 Fortsat: GLB målstætning generelt samt mål for 2020 og status på ansøgninger.          

 PR-team: Fortsat GLB’s brug af sociale medier…….fortsat. 

 P-området - afretning og evt. skærvebelægning 
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 "Køreplan" ifm.  generalforsamling torsdag d. 19. marts -20 

1 Offentliggørelse af dato for generalforsamling (gf.)     Ultimo  december -19                    

   

2 Frist for forslag om vedtægtsændringer (6 uger)           Torsdag den 6/2         

3 Indkaldelse til generalforsamling  3-6 uger før             Mellem den 6/2- 27/2  

4 2019-regnskab til revisorer   (30 dg. før gen.forsaml.)    Frist tors. d.20/2 

5 Frist for indlev. af forslag, 14 dg. før gf.                       Torsdag den 5/3  

6 Indkomne forslag opslag i klubhus - 7 dg. før gf.         Torsdag den 12/3 

7 Generalforsamling                                                       Torsdag den 19/3 

8 Konstituerende best.smøde  - senest 14. dage efter gf.    Senest torsdag den 2/4 

”Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at der afgår hhv. 3 og 4 medlemmer. 

Formand og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Kasserer og 2 bestyrelsesmedlem 

vælges i lige år. Genvalg kan finde sted.” 
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