
GLB bestyrelsesmøder 2020 
 

 

Torsdag den 25. juni kl. 19 i klubhuset 
Mødt: Jimmy T., Jørgen P., Niels B., Niels E., Peder Ulrik P., Peter S., Preben K. 
 

REFERAT 
1. Opfølgning på tidligere møder og opgaver  

 

2. Orientering ved formand om daglige drift 

- Øget interesse for at tegne aktivt medlemskab med bådplads i GLB….. 4-5 nye medlemmer.  
 

3.  Orientering ved kasserer om foreningens økonom 

    - GLB’s nye kasserer, Peter H. Svendsen har fået overdraget kassereropgaverne. 

      -  Div. praktiske kassereropgaver, procedurer og opgavefordeling drøftet og afklaret. 

        

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

       Peder Ulrik ny Facebook administrator. 
 

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

a) Havneudvalg: Arb.weekender: lør.-søn. d. 27. og 28 juni og 4. og 5. juli: 17-18 medl. har 

givet tilsagn om at de deltager i en eller flere af arbejdsdagene. Opgaver: Bro 1 og Bro 2 

færdiggøres - herunder montering af vand og el samt pullerter.  Opbygning af 20 m læ-

skørt for enden af Bro2.   Vinter-badefaciliteter ordnes og sauna  køres i ”sommerhi”. 

Pavillonen rykkes ud til Bro 2. 

b) Serviceteam: Holder sommerferie.  

c) Juniorafdeling.: Et par nye juniorer er kommet til i løbet af juni. Behov for nogle nye M-

veste. Afdelingen er lukket i juli. Da afdelingen var lukket i måned er det aftalt, at der i 

juli måned inviteres til nogle juniorsejlads-aktiviteter. 

d) (vinter)-badeaddeling: Gæstesejlere, turister og GLB-medlemmer bruger badepontonen på 

varme sommerdage 
 

6.  Øvrige aktuelle emner / forslag: 

o GLB’s medlemskab af”Frihavnsordningen”: Synlig. af GLB’ medlemskab af 

Frihavnsordning. 

o Udlejning på havnen:  Udlejningsinfo vedr. kajakker, kano, vandcykler og SUP-boards 

udarbejdes, Sikkerhedsinstruks, GLB-forsikringsselskab. - ”Postholderens” stiller udlej-

ningscykler på havnen (uden ansvar for GLB) - Der arbejdes envdiere biludlejnings-

koncept. 

o  Klubstandere samt GLB- og Frihavnsmærkater udleveres til medlemmerne uden 

beregning.  

o ”GLB-Marinekontakt” - en form for havnefoged-servicetelefon for havnens gæster - 

oprettes som et mobil-nr. og ”håndholdes” af Jørgen Pedersen. Service-telefonen, er et 

forsøg i juli og august 2020, og rfaringerne indgår i overvejelserne ift. indholdet i  

havnefogedfunktionen på havnen i Guldborg L. ”GLB-Marinekontakt”-telefonen kan gå på 

omgang i bestyrelsen. 
 

7. Evt.   
 

8.    Punkter til kommende møder: Torsdage 13/8,   ons. 2/9,    1/10,    5/10,    5/11,   3/12 

   Opgavefordeling og funktioner i bestyrelsen 

   GLB-arbejdsopgaver 2. halvår 2020 

   VEGVISIR-Race 3. - 5. september  (tor. og fre. d. 3. og 4. sept. i Guldborg / aktiviteter) 
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