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Torsdag den 18. februar kl. 18 på TEAMS 

REFERAT 

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

1. Opfølgning på tidligere møder og opgaver  

  

2. Orientering ved formand om daglige drift 

 

 Bestyrelsesmedlem Jørgen Pedersen har solgt sin båd og træder ud af bestyrelsen 

 VEGVISIR-RACE’s samarbejde med Guldborgsund Kommune og 5 af områdets sejlklubber er 

ophørt, og VEGVISIR-RACE flytter til en anden kommune. 

 6 sejlklubber i Guldborgsund Kommune: Sejlforeningen Vikingen, Bådsklubben Guldborgsund, 

Nysted Sejlklub, Sejl- og Motorbådsklubben Guldborgsund, Toreby Sejlklub og Guldborgland 

Bådelaug har etableret et Aps., der samarbejder med Guldborgsund Kommune om en ny 

kapsejlads-event ”Guldborgsund Baltic Race”. Kommunen støtter initiativet med kr. 250.000. 

Sejladsen afvikles efter planen første gang 26.-28. august 2021 i samarbejde med - og som  

en optakt til  "Silverrudder-Challenge of the Sea" ved Svendborg medio sept. -21. 

 GLB har solgt det gamle Bro1-brodæk til Guldborgfalster Bådebrolaug til venskabspris. 

 Lauget har modtaget favorabelt tilbud på trådløs internet forbindelse, der øger internet-

hastighed i havnen markant. Yderligere info snarest. 

3. Orientering ved kasserer om foreningens økonom   

  Regnskabet for 2020 næsten færdigt, og det sendes snarest til laugets valgte revisorer. 

 Fornuftigt cash-flow... 

 Fremadrettet betales kontingent og pladsleje og via bankoverførsel, da det ofte er 

besværligt at identificere indbetaler i MobilePay.  

 Gæsters brug af slæbested og sauna afregnes fortsat via MobilePay med hhv. kr. 49 og kr. 51 

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

 

Tidligere turisme-koordinator i området, har etablereret et konsulentfirma og er pt i gang med 

at planlægge evnents og PR for bl.a. skov- og kystområder i Guldborgsund Kommune - herunder 

Guldborg L. På et nyligt besøg med en fotograf blev der sat fokus på vinteraktiviteter på havnen. 
 

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

 

a) Havneudvalg: (.Niels E.)  

 Opgaveprioritet forår 2021: Bro-4 bærende elementer pæle/bjælker skiftes/repareres, 

og der lægges nyt brodæk. 

 Standard-landgangstrapper til flydebroerne konstrueres efter behov.  

 De store pontonflåder i havnen mellem Bro 3 og 4 er ved at blive afmonteret - og de ca. 

16 m3 flamingo/polystyren i flåderne køres på lager til evt. nye pontoflåder. 

b) Serviceteam: Holder Corona-pause 

c) ”Kaptajn Hummel” team: (Jimmy T.)  De 4 støtteben, der skal bære pumpekranen på ”Kaptajn 

Hummel” bestilles hos smed, hvorefter kranen/svinglæsser monteres. 

d) Juniorafdeling: (Niels B.)  Trænere mødes med juniorerne på nettet/TEAMS. Der arbejdes på 

at arrangere en ungdoms-camp i tilknytning til ”Guldborgsund Baltic Race” d. 26- 28/8 og en 

https://www.silverrudder.com/
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ungdomssejler-weekend senere på året. EU-”TOURBO”-programmet har givet tilsagn om tilskud. 
e) Vinter)-badeafdelingen ”5 Kolde Tæer”: Vinterbadefaciliteterne på havnen har været lukket 

ned siden december, men ca. 25 medlemmer og et par gæster tager det kolde gys i mindre 

grupper en eller flere gange om ugen.   

Bo Andersen har indvilliget i at være tovholder for ”5 Kolde Tæer”. 

6. Øvrige aktuelle emner / forslag: 

 

a) GLB-generalforsamling 2021: Som meddelt i referat fra GLB-bestyrelsesmødet  

d 3/12-20 blev generalforsamlingen 2021 fastsat til torsdag d. 18. marts. Men - da 

bestyrelsen på nuværende tidspunkt ikke anser det for sandsynligt, at de forestående 

lempelser af Corona-restriktionerne vil gøre det muligt at skabe hensigtsmæssige rammer 

for en generalforsamling i lauget, udsættes denne til torsdag d. 22. april -21. Ny ”køreplan” 

for GLB-generalforsamling 2021: 

 
 

b) Årskalender-2021 godkendt og sendes ud med referatet. 

7. Eventuelt 

 
- 

 

8. 
Best. mødekalender 2021 :Torsdage 2021:  13/1, 18/2, 4/3,  8/4,  6/5,  3/6,  24/6   ? 

Møderne afholdes efter aftale fysisk eller via møde-platformen ”TEAMS” 

 
Særskilt møde: Plan for udvikling af GLB  (gennemgang af tidligere forslag planer/design og dok.)  

9 Punkter til kommende møder: 

 

 ”Pligtarbejde” foråret 2021: Opgaver og organisering 

 Generalforsamling: Planlægning og koordinering 

 Arrangementer i første halvår 2021. 

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