
GLB bestyrelsesmøder 2020 
 

 

Torsdag den 8. oktober kl. 19 i klubhuset 

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

Referat: 

1. Opfølgning på tidligere møder og opgaver  

 

 Harba er bestilt - GLB i kontakt med Harba-support. 

 SIG-møde med Søfartsstyrelsen udsat 

 Guldborgsund Kommune har opsat tre 2-sidede skilte ved hjørnet af rejepilleriet. To af 

skiltene omhandler Naturlandet LF og naturen i og omkring Guldborgsund. GLB og 

fællesrådet drøfter indholdet af det tredje skilt. 

 En synlig GLB-info-tavle-stander opsættes på moleområdet. 

 #-ramme (1,8 x 2,5m blå alu-fotoramme) afventer opsætning. 

 

2. Orientering ved formand om daglige drift 

 
- 

 

3. Orientering ved kasserer om foreningens økonom   

 

 Forslag og beslutning: Mhp. at kunne kategorisere MobilePay-indbetalinger sættes 

prisen for at benytte slæbested og en saunatur (gæst) til hhv. kr. 49 og kr. 50. 

 Både tilsluttet havnens El-standere/havnens el-forsyning i hele eller dele af perioden 

1/11 - 1/4 skal - have monteret  en bi-måler integreret i bådens evt. el-tavle, så 

strømforbrug i nævnte periode kan aflæses. Eventuelle spørgsmål kan rettes til 

bådelaugets formand, Preben Kristensen. 

 

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

 
Input og billeder om GLB sendes til laugets ”Facebook-master”, Peder Ulrik Pyndt  f.eks. på 

mail: pyndt@guldborg-havn.dk 

 

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

 

a) Havneudvalg: (.Niels E.)    

I gang med at planlægge pligtarb. dagen 31/10.  

b) ”GLB-marine-kontakt” (Jørgen P.) 

Foreslag om - og besluttet at iværksætte en PR-indsats for at tiltrække 

trailerbåde til Guldborg. PR både i DK og Tyskland. (Jørgen P. og Peder Ulrik)      

c) Serviceteam: (Jørgen P.)   

Teamet mødes tirsdage kl. 9 - 12. Synliggøres på bl.a. FB.  

d) ”Kaptajn Hummel”-team: (Preben) 

…montering af kran/svinglæsser i de kommende uger.  

e) Juniorafdeling: (Niels B.)  

Juniorerne er ved at pakke sammen for i år. Afrigning af både og oprydn. mv. 

mandag i efterårsferien. Sæsonafslutn. 19/10.  
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f) (Vinter)-badeafdeling: (Merethe K. og Connie H.)  

Sæsonsart 1/10. Mhp. at begrænse Covid-19-smitterisikoen er det aftalt, at der 

ved fællesbadningen maks. er 5-6 personer i saunaen ad gangen. Saunaen fyres i 

den forbindelse op 1-2 dage mere om ugen. Foreløbigt er der aftalt 

fællesbadning som følger: 
 Tirsdage fra kl. 9 - 11 

 Onsdage fra kl. 17 - ca.19 

 Torsdage fra kl. 17 - 19 

 Lørdage fra kl. 8 - 11 

 Søndage fra kl. 9 - ca. 11 

6. Øvrige aktuelle emner / forslag: 

 A. GLB aktivitetskalender 2021 

 
Foreslået - og besluttet at arrangere en GLB-fællestur til en havn i området - i weekenden 

lørdag - søndag den. 19.-20. juni. Tid, sted og arr. drøftes og fastlægges. Tovhold. Jørgen P.  
 

 

B. Kommende aktiviteter / arrangementer i okt.-20  (jf. GLB-2020 kalender)  

 Stativafhent.         Søn.  d.  11. okt.  kl. 10  - tovholder / Frans Balzer 

 ”Nakskov Kran”:      Fre. d.  16. okt.            -  tovholder / Frans Balzer 

 Bådoptagning:         Fre. d. 30. okt.             -  tovholder / Henning Jensen 

 Standerstrygning:  Lørd. d. 24. okt.           - afhold. udendørs. Invitation udsendes 

 Pligtarbejdsdag:    Lør.   d. 31. okt.            - info og opg.oversigt mailes ud til medlem. 

                                                                          GLB sørger for morgenbord og frokost. 

 

 C. Opgave-prioritering 

 

 Løses i løbet af vinteren…inden sæsonstart 2021 

o Mågeproblem - klatter på broerne - 4 ”rovfugle-drager” monteres + kegler på pæle  

o Opgaver: Træ-beklædning af Bro-2 forankringspælene 

o Kabelrør til Bro1 og 2 nedgraves 

o Bro 4 forstærkes med nye pæle og spærtræ. 

o ”Sydhavnen” - Bølge-læhegn syd for Bro 1  

o Ny trærampe til Bro 1 

o Trappe til S-terassen og trapper til container 

 Udvikling faciliteter: 

o Etablering af vaskefaciliteter - maskine og tørretumbler 

o Legeplads bag klubhuset 

o Kloakrørs-grill på havnemolen 

o Spil på havnemolen (f.eks. maling af skakfelter), Krabbebane til børnene 

o Udlån/udlejning - cykler, vandcykler, kano og kajak. 

o Hjertestarter. 

o Opsætning af #-ramme på havnen 

o Klub-terrasse Ø for klubhuset  - evt. ud over stenglacis 

Udvikling i øvrigt: 

 Profilering af havnen - opdatering af GLB-marina-faciliteter: Tøjvask, diesel, 

udlån/udlejning mv. (Tursejler-app, Havneguide mv.) Opfordre gæster til at ”Tjekke ind” 

på FB. 
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 Arrangere events og ”Åbent Hus”-arr. på havnen 

 Implementering af tidssvarende adm.sys. vedr. bl.a. opkrævn. af havneafg.  ”Harba”-app  

7. Eventuelt 

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

 
 Overordn plan for udvikling af GLB- fortsat. 

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

111020nbp 
 


