
GLB bestyrelsesmøder 2021 
 

 

Torsdag den 6. maj kl. 18 - i klubhuset  

Referat 

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

 Kl. 18 - Udvikling af GLB-havn: Tema - havneanlæg 
 På mødet gennemgik bestyrelsen forslag til modernisering af havneanlægget. Forslaget 

præsenteres på den kommende generalforsamling 17. juni. Forslaget omfatter bl.a. en beton-

bølgebryder syd for havnen og en 120 m. ”Langelinje” beton-flydedbro nogle meter øst for Bro2, 

molehovedet og Bro3.  Moderniseringen tænkes finansieret via fonde, Guldborgsund Kommune og 

egenfinansiering. 

Der indhentes data og tilbud på div. elementer i forslaget til næste best. møde d. 3. juni. 
 

1. Opfølgning på tidligere møder og opgaver  

 Når VVS-problemer på havnen: Indtil videre kontakt form. Preben Kristensen mob. 3032 1534 

2. Orientering ved formand om daglige drift 

 

 Der afholdes løbende intromøder på havnen med nye medlemmer - en del nye både. 

 Søsætning med Nakskov Kran i april forløb planmæssigt 

 Søsætning af de fleste af havnens motorbåde fre. d. 7. maj 

 Guldborgfalster Bådebrolaug har erhvervet et ramslag og tilbudt at slå nye pæle for GLB 

 Guldborgsund Baltic Race 26.-28. august under planlægning. I uge 19 afholdes pressemøde 

i Guldborgland Bådelaugs klubhus med Guldborgsund Kommune og de 6 lokale sejlklubber 

bag arrangementet.  

3. Orientering ved kasserer om foreningens økonom   

 - Kontingent- og pladsopkrævninger er udsendt.  

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

 

Af bådelaugets ca. 82 voksne aktive medlemmer har ca. 62 booket i alt 64 af havnens ca. 77 

bådpladser. Af ca. 20 medl. uden båd er 14 vinterbadere - resten er ”in-between baats” eller 

ønsker at benytte kano/kajak, SUP-boards.  

Hertil kommer ca. 10 juniorer og omkring 20-25 passive medlemmer 

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

 

a) Havneudvalg: (.Niels E.) prioriterer og uddelegerer ”rest-opgaver” efter klub-arbejds-

weeekenden (pligtarbejdsdage) d. 10-11. april 

b) Serviceteam: - Preben inviterer til service-team - opstartsmøde 

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

d) Juniorafdeling: (Niels B.)  - Juniorerne har klargjort farføjer i april. sæsonstart man. 10/5  

e) Vinterbadeafdeling: Indendørs foreningsliv igen muligt - sauna åbnes dd. Vinterbaderne 

bader/går i sauna i ”Corona-familier” 3-5 personer ad gangen 

6. Øvrige aktuelle emner / forslag: 

 a) Generalforsamlingen 27/5 udsættes til torsdag d. 17. juni pga. coronastituationen 
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 b) Standerhejsning lør. d. 8. maj kl. 13 - et udendørs-arr. - uden tilmelding. 

 c) Arrangementer maj, juni. - tovholdere: Generalforsamling, ”Fællestur 19.-20. juni. 

 d) Udlejning/udlån på havnen: Cykler, vandcykel, kajak-kano, SUP mv. .…tovholdere 

 e) Fiskeri på havnen: Fiskeri på havnen tilladt fra Bro 5 

  

7. Eventuelt 

  

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

 Punkter til kommende møder: 
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