GLB bestyrelsesmøder 2020
Torsdag den 5. november kl. 19 i klubhuset
REFERAT
Mødt: Jimmy T.,Jørgen P., Niels B., Niels E., Peter S., Preben K. Afbud Peder Ulrik P.
1.

Opfølgning på tidligere møder og opgaver
-

2.

Orientering ved formand om daglige drift



3.

Orientering ved kasserer om foreningens økonom




4.

På ”Frivillig-pligtarbejdsdagen” d. 31/10 løste ca. 10 fremmødte medlemmer de mest
presserende opgaver - bl.a. beklædning af Bro-2-forankringspælene samt transport af
borde- bænkesæt mv. til laden. En hyggelig arbejdsformiddag, der blev sluttet af med et
mini-standerstrygnings-arrangement, hvor formand Preben Kristensens holdt en kort tale om
sæson 2020. Bådelaugets stander blev herefter halet ned - og vinterbadeafdelingens stander
blev sat. GLB kvitterede efterfølgende med et fiskebord til formiddagens arbejdshold.
Lolland Falsters Folketidende var mødt frem og fik den gode historie og billeder med hjem.
Fald i gæstesejlerindtægter på ca. 10.000 i de sidste 3 år - i 2020 primært pga. Corona.

Opkrævninger til vinterbadere udsendt.
Både der overvintrer i GLB-havn og har strømkabel i land skal måle strømforbruget.
Strømmåler kan købes af GLB. Evt. spørgsmål til Preben K.
Der sættes strømmålere på EL-stikkende bag klubhuset.

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

5.

Orientering ved bestyrelsesmedlemmer m.fl. tilknyttet udvalg og afdelinger
a) Havneudvalg: (.Niels E.)
Prioriterings-forslag 2021:
o Bro4 - repareres med azobe-pæle.
o Skørt på Bro5 er deffekt - stumper fjernes og nyt monteres.
o Etablering af en ca. 50m lang bølgebrydervæg, der kan dække hele ”Sydhavnen”. Væggen
monteres på azobepæle.
o Uddybning af havnen
o Legeplads etableres bag klubhuset i samarb. med Café Lagunen.
b) ”GLB-marine-kontakt” (Jørgen P.) Rør opsæt. til “Rovfugledrager”. Sensor opsæt. ved toilet
c) Serviceteam: (Jørgen P.) Hylder opsat i container værksted - ditto i ”Kaptajn. Hummel”-rum
d) ”Kaptajn Hummel”-team: (Preben) : Afventer materialer
e) Juniorafdeling: (Niels B.) Junioraktiviteter i okt.-nov. udsat til mandag d. 30. november.
f) Vinter)-badeafdeling:
Pga. Coronasituationen afvikles vinterbadningen fortsat i mindre grupper/”corona-familier”
på 4-5 personer. Der pt. ca. 15-16 aktive vinterbadere. Vinterbadningen aftales/koordineres
på ”5 Kolde Tæer”-Messenger-tråd
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6.

Øvrige aktuelle emner / forslag:
A. GLB / Café Lagunen
I løbet af bestyrelsesmødet deltog Café Lagunen / Sabine og Brian mhp. at opsummere og
konkretisere aftale-elementer i en kommende erhvervslejekontrakt. Næste møde er aftalt
til torsdag d. 3. december.
B. GLB-aktivitetskalender 2021
Afklares endeligt på december-mødet

7.

Eventuelt
-

8.

Punkter til kommende møder:



torsdage:

3/12

Overordn plan for udvikling af GLB- fortsat.
Udlejning på havnen: Vandcykel, kajak, kano, SUP mv. fortsat…(adm. koncept )
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