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Tirsdag den 19. maj kl. 10 i klubhuset 
Mødt: John R., Jørgen B., Merethe K., Niels B., Peder Ulrik P., Preben K., Afbud: Niels E. 
 

Referat 
 

1. Opfølgning på tidligere møder og opgaver   

- 
 

2. Orientering ved formand om daglige drift 

 Kontingent og bådpladsleje: Opkrævninger udsendes snarest. 

 Kaptajn Hummel - dæk og motor/pumpe montoret. Svinglæsser på vej. 

 VEGIVSIR - afvikles efter det muliges kunst. Afklaring efter d. 8. juni. 

 Terrasselæ-ankommet og monteres snarest. 
 

 

3. Orientering ved kasserer om foreningens økonomi  

     Ingen bemærkninger. 
 

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

       Ingen bemærkninger 
 

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

a)  Havneudvalg: 

 Bro 1 - afventer beslag til sammenkobling af  brofagene. 

 Bro 2 - fendere/brohammer på Ø-side færdig 

 Bro 4 - første brodæk-sektion skal understøttes - snarest 

b) Serviceteamet…er gået på sommerferie 

c) Juniorafdeling:   

Der er pt. 11 juniorer og et par stykker på vej. De 4 trænere, Birte P.,Bruno T.,  

Michael B. H.. og Niels B. aftaler nærmere om opstart af juniortræningen - efter 8. juni 

d) Vinterbadere:     

 Vinterbadeafdelingen har været lukket ned siden 13. marts. Dog har enkelte medlemmer   

 været aktive - og lejlighedsvist tændt op i saunaen. Arr. med Ældresagen således aflyst.  
   

6. Øvrige aktuelle emner / forslag:  

a)   Generalforsamling 

o    Generalforsamling forventes indkaldt ca. 8. juni til afholdelse ultimo juni -20 

 - Løser ender ?  omkring indkaldelse, bilag, det praktiske arrangement. 

b)   Aftale med Sejlforeningen Vikingen vedr. rabat på havnepenge fortsat gældende:     

  Medlemmer af Vikingen betaler ½ gæstesejlertakst i Guldborg og GLB-medlemmer     

  ligger gratis i lystbådehavnen ved Vikingens klubhus i Nykøbing F. Aftalen gælder  

  for maks 2 dages ophold. 

  

c)  Frihavnsordningen: 

o GLB er fra 2020 tilmeldt frihavnsordningen, og alle medlemmer får en ”frihavns-

mærkat” til at sætte på båden.  

o Forslag om at Frihavnsgæstesejler-”miljøafgifte” for 2020 fastsættes til kr. 

50,-.pr. døgn - maks. 3 døgn. Forslaget vedtaget. 

o Afskaffelse af indskud:  Forslag om afskaffelse af indskud fremlægges på 

førstkommende generalforsamling ? Der arbejdes på kvalificering af forslaget. 
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d)   GLB mål inden sejlsæson 2020  

o  En sikker ”Nordhavn” (Bro 4 rettes op) og en præsentabel ”Sydhavn” 

o   Fonds-ansøning: Råskitse til ansøgninger vedr. udvikling af Guldborghavn   

   (faseopdelt)  Oplæg sendes til fundrasier, Kirsten Juni, når godkendt af best. 

e)  ”Pligtarbejdsdage”  4. og 5. april aflyst. Opgaver søges løst individuelt, parvis og i  

   mindre grupper. Opgaverne prioriteres og uddelegeres til tovholdere?  

   (bilag vedr. opgaver i GLB). OBS…Høj prioritet: Pkt. C:  Bro 1, 2 og 4  

f)   GLB’s medlemskab af”Frihavnsordningen”: Synligg. - på hjemmeside og på soc. medier. 

g)   Udlejning på havnen: 

  Et par udlejn.cykler fra ”Postholderens Sted” stilles på havnen (uden ansvar for GLB) 
 

7. Evt.  

o VEGIVSIR - afvikles efter det muliges kunst.  

o Forsikringsforhold  vedr. laugets fartøjer undersøges:  

 

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

 Pligtarbejdsopgaver - uddelegering af opgaver 

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

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

 

020620 nbp 


