
GLB bestyrelsesmøder 2021 
 

 

Torsdag den 8. april kl. 19  

Referat 

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

1. Opfølgning på tidligere møder og opgaver  

 
 HARBA - pba. møde med HARBA-konsulent blev det besluttet, at implementere 

HARBAS web-løsning som supplement ift. opkrævning/betaling af havnepenge. 

2. Orientering ved formand om daglige drift 

 

 Internet/afklaring: GLB flytter til ”eesy” der tilbyder ubegrænset 40 MB-

forbindelse. 

 Møde 21. april vedr. planlægning af GBS-Baltic Race. Der arbejdes også at 

arrangere et ”Guldborgsund Baltic Race Youth” - med EU-tilskud. 

3. Orientering ved kasserer om foreningens økonom   

 
….opkrævninger på kontingent og bådpladser udsendes i løbet af april.  

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

  - ingen bemærkninger 

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) Vinterbadeafdeling:  

6. Øvrige aktuelle emner / forslag: 

 

a) ”Arbejdsweekenden” 10. og 11. april……. 

o Ca. 25 medlemmer har tilmeldt sig arb.weekenden 

o Arbejds-opgaver prioriteret 

o Fortæring: Morgenbord, sandwich, kaffe & kage - udendørs-servering 

 b) Søsætning:  Nakskov/BMS  Kran -  23. april; Tovholder på søsætning? 

 

c) Standerhejsning: Lørdag d. 8. maj ….. udendørsarr. - invitation mv., fortæring? 

tovholder? 

Afventer primo-maj-gældende forsaml.muligheder. Arr. og tovholder afklares og 

invitation udsendes ultimo april. 

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 på møde-platformen ”TEAMS” 
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 Punkter til kommende møder: 

 

 

 Indsats- og udviklingstemaer / fokuspkt.  

 Standerhejsning lørdag d. 8. maj 

 Generalforsamling 27/5 -21: Planlægning og koordinering 

 Arb.weekend. 10.-11. april - opgavestatus - tovholder 

 Arrangementer i de kommende måneder - ”Fællestur” 19.-20. juni  

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

17042021 nbp 

 


