GLB bestyrelsesmøder 2020
Torsdag den 3. december kl. 19 i klubhuset

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

1.

Opfølgning på tidligere møder og opgaver
Pga. af arbejdspres overtages formand Preben K.’s ”Kaptajn Hummel”-tovholderfunktion af
havneudvalget.

2.

Orientering ved formand om daglige drift





3.

Match-race: Vikingen foreslår at der arrangeres match race med sejlere fra ”Vikingen”,
Nysted og Guldborg Kontakt til GLB-medlemmer - vil GLB være med?
Kong F. d. 9’s Bro lukket fra 1. - 19. marts - pga. renoveringsarbejde.
GBSK- udvikling af havneområdet i Nyk. F. - Kommunal og private investorer - skal skabe
rammer for bl.a. kulturliv, boliger og promenade.
Guldborg L. havn: Formand tager kontakt til Guldborgsund Kommune mhp. at afklare planer
for den forestående spunsrenovering af molehoved og moleareal.

Orientering ved kasserer om foreningens økonom
Kasserer-årshjul gennemgået.

4.

Orientering ved sekretær, Facebook-tovhold...forhold vedr. hjemmeside og PR
Medlemsliste på hjemmesiden delvis ajourført. Passive medl. mangler.

5.

Orientering ved bestyrelsesmedlemmer m.fl. tilknyttet udvalg og afdelinger
a) Havneudvalg: (.Niels E.)
 Bro-4: Bærende elementer pæle/bjælker skiftes/repareres, og der lægges nyt brodæk.
 Der konstrueres standard-landgangstrapper til flydebroerne efter behov.
b) ”GLB-marine-kontakt” (Jørgen P.)
c) Serviceteam: (Jørgen P.)
Teamet udgøres af 6-9medlemmer, der mødes tirsdage fra 9-12 og løser mindre
serviceopgaver på havneområdet og/eller i laugets bygninger.
d) ”Kaptajn Hummel” team: (Jimmy T.) Kran-støtteben tilskæres og kran monteres på flåden.
e) Juniorafdeling: (Niels B.) Vinterprogram udsat indtil videre.
f) Vinter)-badeafdeling: Ca. 20 vinterbadere - primært aktive medlemmer - benytter laugets
vinterbadefacil. Der bades tirsdag, lørdag og søndag morgen samt onsdag og torsdag aften.

6.

Øvrige aktuelle emner / forslag:
A. Erhvervslejemål-kontrakt med Café Lagunen drøftet
B. GLB-aktivitetskalender 2021 - afklares senere i december - og udsendes til medl.
Medlemsmødet, der normalt afholdes ultimo januar, forventes udsat.
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B. Generalforsamling 2021 - foreløbigt fastsat til afholdelse torsdag d. 18. marts - forudsat,
at corona-situationen og forsamlingsforbuddet til den tid muliggør dette.
7.

Eventuelt

8.

Best. mødekalender 2021 :Torsdage 2021:

9

Punkter til kommende møder



7/1,

4/2, 4/3, 8/4, 6/5, 3/6, 24/6 ?

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