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Torsdag den 13. august kl. 19 i klubhuset 
Mødt: Jimmy T., Jørgen P., Niels B., Niels E., Peter S., Preben K. Afbud, Peder Ulrik P. 

 

REFERAT 

 
1. Opfølgning på tidligere møder og opgaver  

- 
2. Orientering ved formand om daglige drift 

 Siden juni + 4 nye aktive medlemmer - heraf 2 med både. Der er pt. 72 aktive 

medlemmer i GLB + ca. 11 juniorer og 32 passive medlemmer 

 Tors. d. 27. august - afholder SIG (Sejlklubberne i Guldborgsund) møde med  

Sofartsstyrelsen. Temaet er bl..a sikring af en gennemsejlings-dybde på min. 

2,3 m i Guldborgsund - læs, ved Bredningen i den sydlige del af Guldborgsund. 

 
3. Orientering ved kasserer om foreningens økonom   
  GLB’s nye kasserer, Peter H. Svendsen har fået overdraget kassereropgaverne. 

 Div. praktiske kassereropg., procedurer og opgavefordeling drøftet og afklaret. 

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

 Synliggøreles af  den gode historie om de nye broer mv., face-lift på havnen med 

skærver og blomster- og om SUP og windsurfing. 

 Mail-listen på den lukkede medlemsside ajourføres. 

 

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

a) Havneudvalg: Vi nåede det vi satte os for - at få en præsentabel ”Sydhavn” og 

en sikker ”Nordhavn” - med en stor indsats fra mange medlemmer  Til bage 

står færdiggørelse af vores uddybnings/pumpe-fartøj ”Kaptajn Hummel”. Der 

skal monteres svinglæsserkran, rør, tank mv….så vi kan komme i gang med at 

pumpe inden næste sejlsæson. 

b)  ”GLB-marine-kontakt” / Jørgen P. …forslag om: 

 Montering af sensor-lys ved toiletindg. og GLB-hovedindgang...pga. insekter. 

 Genetablering af vaskemaskine og tørretumbler. 

 Indkøb af alm. højtryksrenser 

 Indkøb en smartphone til GLB-marine-kontakt-funktionen. 

Beslutning: Forslagene realiseres 
 

Følgende afklares: 

o Muligheder og omkostninger forbundet med køb/leje af mobil kreditkort-

terminal mhp. at kunne opkræve havnepenge på broerne. 

o Muligheder for at administrere betaling af havnepenge via mobile pay. 

o Omkostninger og erfaringer forbundet vedr. HARBA-app’en - et app-

program, særligt udviklet til at håndtere f.eks. havnepenge-opkrævninger, 

information mv. i lystbådehavne (anvendes i omkring 50 havne i DK - f.eks. i 

Nykøbing F.) 
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c) Serviceteam: Teamet holder pt. sommerferie. Jørgen P. inviterer til 

Serviceteam-opstart i løbet af efteråret. Teamet mødes f.eks. tirsdag 

formiddage og prioriterer sammen hvilke opgaver der skal løses. Preben 

inviterer frivillige til at deltage i et ”Kaptajn Hummel”-team, de vil gøre 

pumpeflåder ”KH” klar til at uddybe havnen.  

d) Juniorafdeling.:  

o Der er pt. ca. 11 juniorer og et par er på vej. SUP-boards er en stor succes. 

o Flere juniorer tager forældre med på SUP-tur f.eks. i weekenden. 

o Sofie Rifbjerg Efterskole afholdt personalearr. for ca. 35 medarbejdere på 

havnen fre. de. 7. aug. om eftermiddagen - ved masteskuret. Der blev 

SUP’et, kajakket, vandcyklet, stået på vandski og badet fra badeontonen. 

o GLB har modtaget ansøgte midler - kr. 20.000 fra DIF til køb af 2 

komplette windsurf-pakker. Board/rig-pakkerne er leveret og afprøves i 

næste uge. 

e) (Vinter)-badeaddeling: Badepontonen, der er lagt ud for enden af Bro 1, har 

været brugt flittigt sommeren i gennem af gæstesejlere, medlemmer og 

turister. Vinterbaderne gør i aug./sept badeponton, trappe,  pavillon og sauna 

klar,  og i slutningen af sept. placeres disse på samme sted som i sidste sæson. 

 

6. Øvrige aktuelle emner / forslag: 
 

 A. VEGVISIR-Race 2020 
 afvikles i dagene 3.- 5. september, og GLB har pba. erfaringerne fra 2019 

udarbejdet en drejebog for afvikling af VEGVISIR side-event-aktiviteter på 

havnen i Guldborg i 2020. I lyset af den aktuelle udvikling i corona-situationen - 

herunder fastholdelsen af forsamlingsregulativet på 100 personer, besluttede 

bestyrelsen af aflyse VEGVISIR-arrangementer på havnen i Guldborg i 2020. 

Beslutningen synliggøres bl.a. på de sociale medier. Evt. tilskuere på 

havneområdet vil skulle overholde gældende afst.krav på 1 m. 

 
 B. Udlejning på havnen 
 Obligatoriske sikkerhedsinstrukser på fartøjer, kajak, kano, vandcykel mv., er 

udarbejdet. Der arbejdes pt. på afklaring af forsikringsforhold og det 

praktiske udlejnings-koncept.  Et cykel-udlejningsfirma har via Postholderens 

Sted stillet 3 udlejningscykler på havnen, Cyklerne udlejes via SMS-kode.  

 
 C. Klubstandere, Frihavnsmærker og nøgler 
      GLB-klubstandere, Frihavnsmærkater og nøgler udleveres til medl. uden     

     beregning.  
  
 D. Planlægningsmøde:  
 Der afholdes i løbet af efteråret et planlægningsmøde mhp. at få  udarbejdet 

forslag til udviklingen af Guldborgland Bådelaug. Både i relation til 

medlemmer/klubliv, faciliteter, havneanlæg og GLB som gæstehavn. Hvilke 



GLB bestyrelsesmøder 2020 
 

 

projekter skal vi have gang i. Den oprindelige ”Guldborg Genfortælling”-plan ift. 

udviklingen af GLB’s havneanlæg bør revideres og nytænkes - og medlemmerne 

involveres. Punktet drøftes videre på næstkommende best. møde. 

 
7.  Eventuelt 

 
  

8.  Punkter til kommende møder:   torsdage:   3/9,     1/10,     5/10,     5/11,     3/12 
  Fastlægg. af planlægn.møde vedr. overordnet plan for  det videre udvikl. 

arbejde i GLB. 

 GLB-arbejdsopgaver 2. halvår 2020 - prioritering 
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