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Kort møde torsdag den 4. marts kl. 19 på ”TEAMS” ….(virtuel mødeplatform) 

REFERAT 

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

1. Opfølgning på tidligere møder og opgaver  

  - 

2. Orientering ved formand om daglige drift 

 

 Flere nye medlemmer med både tegner medlemskab af GLB. 

 Frederik d. 9´s Bro i Nykøbing F. delvist lukket i august måned-21 ifm. test af nyt system. 

 ”Guldborgsund Baltic Race” 26.-28. august 2021 - den nye kapsejlads i Guldborgsund - 

arrangeres af 6 sejlklubber i området - bl.a. Guldborgland Bådelaug. Styregruppe arbejder 

på højtryk med planlægning mv. Hjemmeside klar medio marts og Facebook-side på vej  

 Evt. udlån af klubhuset til Falck, der vil tilbyde lokal Covid-19-testning. (foreløbigt aflyst) 

 GLB indkøber en special-støvsuger m. exentersliber, der matcher nye 2021-miljøkrav vedr. 

afslibning/afrensning af bundmaling: 10-ting-du-skal-vide-om-bundmaling GLB udarbejder en 

manual vedr. håndtering af bundmaling på havneområdet. 

3. Orientering ved kasserer om foreningens økonom   

 Regnskab 2020 er færdigt og sendes til laugets valgte revisorer - Frank R. og Birte P. 

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

 

Intro-møde på TEAMS med konsulent fra firmaet HARBA* i kommende uge mhp. implementering 

af App’en i 2021. Preben, Peter og Niels B. deltager i mødet. 
*Firmaet ”HARBA” har udviklet en HARBA-app/programmet, som bl.a. kan håndtere digital indbetaling af 

havneafgift for såvel danske som udenlandske gæstesejlere. 

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

 

a) Havneudvalg: (.Niels E.)  - 

b) Serviceteam: - 

c) ”Kaptajn Hummel” team: (Jimmy T.)  -  

d) Juniorafdeling: (Niels B.)  -  

e) Vinterbadeafd. ”5 Kolde Tæer”: -  

6. Øvrige aktuelle emner / forslag: 

 

 Pligtarbejds-opgaver i 2021 tænkes løst i løbet af foråret / sommeren.  

De såkaldte ”Pligtarbejdsdage” i foråret,  lørdag og søndag d. 10. og 11. april,  afvikles som 

udendørs-arrangement med foreløbigt maks. 25 medlemmer, der løser opgaver i mindre 

grupper, parvis eller alene. Fremmøde på nævnte dage er frivilligt. Morgenkaffe og grill - 

udendørs. Invitation til arbejdsdagene samt opgavelister udsendes i løbet af marts. 

7. Eventuelt 

 Flåderne i N-havnen mellem Bro3 og 4 fjernes i løbet af marts. 

https://mst.dk/media/191808/10-ting-du-skal-vide-om-bundmaling.pdf
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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” 

 Punkter til kommende møder: 

 

 ”Pligtarbejde” foråret 2021: Opgaver og organisering 

 Generalforsamling 22/4 -21: Planlægning og koordinering 

 Søsætning foråret 2021  

 Arrangementer i første halvår 2021. 

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

 Indsats- og udviklingsplan - på særskilt møde.  
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