
GLB bestyrelsesmøder 2020 

 

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

REFERAT / Dagsorden 
1. Opfølgning på tidligere møder og opgaver  

 

2. Orientering ved formand om daglige drift 

o Opkrævninger vedr. kontingent og pladsleje er udsendt. 

o Madsnedø Sejlklub gæstede Guldborg i pinsen - lån af klubhus og sauna 
 

3.  Orientering ved kasserer om foreningens økonom 

o Corona-situationen har præget gæstesejler-indtægterne i april, maj, juni i negativ retning. 

           

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

o Merethe K. sygemeldt - udtræd. af best. Peder Ulrik ny  GLB ”Facebook-redaktør” 
 

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

a)  Havneudvalg: Bro 1: Beslag monteres og bro-elementer søsættes i løbet af et par uger 

      Bro 2: Næsten færdigmonteret. El/vand-standere monteres primo juli. 

                 Et 20 m. bølgebryder-skørt monteres på  5 pæle for enden af Bro2 

      Bro 4 -  Dårlig brosektion - nye pæle slået og  nyt spærtræ monteret 

b) Serviceteam:  Holder sommerferie 

c) Juniorafd.   :  Opstart juniorafdelingen mandag d. 8. juni. En god dag, hvor afdelingens nye  

                 SUP-boards blev flittigt afprøvet. 

d) Vinterbader: Medlemmer mødes fortsat -  til sommerbadning   Saunaen køres i laden   

                      ultimo juni, og pavillonen flyttes ud i nærheden af Bro 2. 
                
6.  Øvrige aktuelle emner / forslag:  

   Generealforsamling:  

o  Tilmeldinger:  Ca. 25 medl. har tilmeldt sig gen.forsaml. (Flyttes til klubhuset) 

o    Budget: Endelig beslutning: Bådpladsindskud sættes i bero i 2020. Formanden 

kontakter medlemmer, der har betalt indskud (helt eller delvist) i 2020.  

   Pligtarbejde: Pligtarb.dagene primo april blev aflyst. Opgaver søges løst individuelt,  

  parvis og i mindre grupper. Høj prioritet: Færdiggør. af Bro 1 og 2, 

   GLB’s medlemskab af”Frihavnsordningen”: Synliggøres på hjemmeside og på soc.  

  medier. Formanden uddeler frihavnsmærkaterne til laugets bådejere. 

  Udlejning på havnen: Bådelauget har erhvervet et par vandcykler, der sammen med   

 kajakker/kano og SUP- boards  udlejes via kode-sysatem. Pris kr. 100 for et par timer.  

  Ca  kr. 250,- pr. dag. Et par udlejn.cykler fra ”Postholderens Sted” stilles på hmbavnen.   

  Nævnte udstyr kan frit bruges af bådelaugets medlemmer !!! Husk booking : Foreløbigt    

  på guldborghavn@gmail.com eller mob. 2065 0347 
 

7. Evt.   
 

8.    Punkter til kommende møder:  (konst. møde senest 14 dg. efter gf. 25/6 ??? ……. 13/8 

 Fonds-ansøgning: Råskitse til ansøgninger vedr. udvikling af Guldborghavn   

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

 Pligtarbejdsopgaver - uddelegering af opgaver 

 Forsikringsforhold  vedr. laugets fartøjer undersøges:  

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

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