
GLB bestyrelsesmøder 2020 
 

 

Torsdag den 3. september kl. 19 i klubhuset 

Mødt: Jørgen P., Niels B., Niels E., Peter S., Peder Ulrik P., Preben K.   Afbud: Jimmy T. 

REFERAT 

1. Opfølgning på tidligere møder og opgaver  

 

Pba. indhentet info og erfaringer vedr. HARBA, blev det besluttet, at tilkøbe 

HARBA-licens fra 2021. HARBA er et havneadministrations-program og en app, der 

bl.a. kan håndtere opkrævning af havnepenge samt booking af gæsteplads.  

Licens kr. 1.500/år  + 2 % pr. transaktion. Fra 2021 vil havnepenge i GLB således 

kunne betales som i dag - via opkrævn.-konvolutter og i Café Lagunen - og så via 

HARBA på nettet eller med Harba-app’en . Evt. rabatordning ved digital 

selvbetjening. 

 

2. Orientering ved formand om daglige drift 

 

 SIG - netværket af sejlklubber i Guldborgsund har afholdt formøde forud for 

møde med Søfartsstyrelsen. SIG har arbejdet med bevarelse af Fr.9.’s Bro som 

klabbro, tilpasning af afmærkningen ved den sydlige del af Bredningen ca. 5 SM 

syd for Nykøbing F. og mødes igen senere i sept. med Søfartsstyrelsen mhp. at 

få afklaret forhold vedr. sømærkerne ved Sakskøbing og Askø - samt endvidere 

drøfte vedligeholdelse/uddybning af renden i ovennævnte område ved 

Bredningen. 

 GLB har givet tilsagn om at være med i "Lolland Falster Kataloget"-2021 med en 

lille annonce om havnen i Guldborg L. Kataloget udgives på tre sprog i et oplag på 

ca. 80.000 

 

3. Orientering ved kasserer om foreningens økonom   

 
1. kvartal og 2. kvartal er nu tastet ind i nyt regnskabs-program. 

 

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

 
Laugets fartøjer og udstyr påføres ejerdata og numre mhp. identificering bl.a. ifm. 

udlån, udlejning, reparation og bortkomst. 

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

 

a) Havneudvalg: (tovhold.Niels E.) 

 Høj prioritet - uddybning af indsejlingen til Nordhavn. Tilbud indhentes…. 

 Der udarbejdes en prioriteret uddybningsplan 

b) ”GLB-marine-kontakt” (Jørgen P.) 

Mange positive tilsagn fra gæstesejlere ifm. marine-kontaktens tilstedeværelse 

på havneområdet. Gæstesejlerne føler sig godt modtaget - og kommer med kritik 

pos./neg. - ift. havnens faciliteter. Rengør.niveauet i baderumsbygn. er i top   

https://issuu.com/171188/docs/turist_2020_dansk_enkelt_sider
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c)  Serviceteam: (tovhold. Jørgen P.) 

Jørgen P. tager kontakt til tidligere medl. af teamet mhp. at aftale opstart. 

  

d) ”Kaptajn Hummel”-team: (tovhold. Preben) 

 Der laves pt. beslag til fastgørelse af pumpekran (svinglæsser), og der skal 

svejses beslag til føring af suge-slangen, der skal føres over førerhuset på 

den ”nye” svinglæsser (Preben) 

 Søger - medlemmer til færdiggørelse af Kaptajn Hummel. Foreløbigt tilsagn 

fra 2-3 personer  

 

e) Juniorafdeling: (tovhold. Niels B.) 

Juniorafdeling har haft mange gode træningsaftner. De ny-erhvervede 

windsurfing-boards er en stor succes - et fint supplement til sejladstræning. 

Den årlige weekendtur aflyses pga. coronasituationen. 

Sidste træningsaften er mandag d. 5. oktober, hvorefter vi går over til  

vinterprogrammet  - med 1-2 junioraftener i klubhuset om måneden. 

 

f) (Vinter)-badeafdeling: (tofhold. Merethe Kepp og Niels B.)  

 Vinterbadere er i gang med at ordne pavillonen indvendigt 

 5/9 morgenkaffemøde mhp. at planlægge den kommende sæson - og opgaver.  

 19/9 pavillon og sauna sættes på plads ved betonkanten 

 26/9 saunaovn og skortsten montres + opfyring - badeflåde rykkes på plads 

 1/10 vinterbade-sæsonstart. 

 Coronasituationen/afstandskrav og sund fornuft medfører behov for 

nytænkning organisering aktiviteten - bl.a. i form af booking af saunaen. 

 

6. Øvrige aktuelle emner / forslag: 

 A. Status på kontrakter og samarbejdsaftaler 

 

 Café Lagunen: GLB’s bestyrelse har pba. et konstruktivt møde med Café 

Lagunen udarbejdet et notat/oplæg mhp. at rammesætte et konstruktive 

samarbejde. 

 

 Sofie Rifbjerg Efterskole (SRE): En lærer og 5-7 elever fra SRE har siden 

august 2019 benyttet GLB’s skolebåd ”Chastine” til sejladstræning, mandage 

fra kl. 10.30 - ca. 14. GLB’s samarbejde med SRE er fastlagt i en aftale og 

forventes udvidet i løbet af de kommende år 

 

 B. Planlægningsmøde 

 

På førstkommende bestyrelsesmøde primo oktober -20 udarbejdes oplæg til en 

udviklingsplan vedr. GLB’s havneanlæg og faciliteter. Afsæt for drøftelserne 

omfatter bl.a. udviklingen af GLB- klublivet, målgrupper/ aktiviteter, 

”gæstesejler-oplevelsen”. Hvordan ønsker vi, at det skal det være 
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 C. GLB aktivitetskalender 2021 

 

 ”Nakskov Kran”-datoer tjekkes 

 Forslag om arrangere ”Fællestur 2021” 

 

 D. Kommende aktiviteter / arrangementer sept. / okt.   (jf. GLB-2020 kalender) 

 

 Sundsejlads           Lør.  d. 26. sept.              - ? 

 ”Herretur”:            Lør.  d.   3. okt.                - aflyses 

 ”Sildetur”:             Fre   d.   9. okt.                - ? 

 Stativafhent.         Søn. d. 11. okt.                  - tovholder ? 

 ”Nakskov Kran”:     Fre.  d.  16. okt.                - tovholder ?  

 ”Søren Kran”:         Fre.  d. 30. okt.                - OK 

 Standerstrygning: Lørd. d. 24. okt.                - afventer coronasitutaion 

 Pligtarbejdsdag:    Lør.   d. 31. okt.                - afventer - evt. om organisering 

  

7. Eventuelt 

 

Guldborgsund Kommune opsætter tre 2-sidede skilte ved SØ-hjørnet af 

rejepilleriet, ved indgangen til Bro5.  Et om Naturlandet LF, et om Naturområdet 

Guldborgsund og et med lokal information om Guldborg. (Sidstnævnte skilt 

udarbejdes/designes af GLB og Fællesrådet) 

 

8. Punkter til kommende møder:   torsdage:   1/10,     5/10,     5/11,     3/12 

 

 Overordn plan for udvikling af GLB. 

 GLB-arbejdsopgaver 2. halvår 2020 - prioritering 

 Udlejning på havnen: Vandcykel, kajak, kano, SUP mv. fortsat…(adm. koncept ) 
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