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Tirsdag den 17. august -21 kl. 19 - i klubhuset  

Referat 

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

1. Opfølgning på tidligere møder og opgaver  

 

Harba implementering.: Aftale er underskrevet, Harba har fået alle oplysninger, undtagen mål 

på alle vore pladser. Vi må konstatere at det ikke fungerer. Preben retter henvendelse til 

Harba for at høre om det er de manglende mål der er årsag til det ikke fungerer. 

2. Orientering ved formand om daglige drift 

 

 Ny havn: Vi har sendt budget og projektforslag til kommunen. Guldborg Fællesråd støtter 

vores havneprojekt som involverer deres projekt med en gang under Guldborgbroen. Vi 

afventer officielt svar fra Kommunen. 

  Bådelauget: Havnen er fuld af både. Vi har 77 i alt. Enkelte Joller kan stadig klemmes ind. 

Det er dejligt med en fyldt havn, med mange nye medlemmer. 

 Gæstesejlere: Efter en lidt rolig start i maj juni, har vi haft 408 overnattende 

gæstesejlere i Juli. Det er kun en spids fra tidligere rekord i 2018 med 418 overnattende 

gæstesejlere. 

 

3. Orientering ved kasserer om foreningens økonom   

 Den store interesse for Guldborgland Bådelaug har givet ekstra indtægter. Medlemskaber og 

havnepladser er steget med knap 50%. 

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

 
Diskussion om medlemslisten, vi arbejder på at registrere bådplads på. Tanken er at lægge et 

foto af havneplanchen der ligger i klubhuset, hvor alle pladser er markeret, på hjemmesiden. 

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

 

a) Havneudvalg ( Niels E.)        

Bro4 blev rettet op så den kan leve lidt endnu. Der mangler at blive rammet lidt 

hækstolper til bro1 og en forstærkning af hjørnet ved bro2. Vandcykler skal der arbejdes 

på så de bliver helt klar til 2022.          

b) Serviceteam:          

Hen over sommeren har teamet stået græs, fjernet ukrudt, fejet omkring klubhuset og 

meget andet. 

c) ”Kaptajn Hummel” team: 

Det begynder at haste med at klargære svinglæsser til montage på flåde. Preben taler 

med smed om at få gjort svinglæsser klar til montage. 

d) Juniorafdeling: (Niels B.) 

I løbet af juli inviterede afdelingen flere gange juniorerne til sejladsaftner  

e) (Vinter)badeafdeling:                                       

      Badeafdelingen har været aktiv hele sommeren - bl.a. tirsdage og lørdage. Mange gæster  

      benytter badepontonen for enden af Bro1. Da den gl. badeflåde er ved at skilles ad,    

     regner afdelingen med at konstruere en ny badeflåde inden vinterbadesæsonstart 1. okt.                                           
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6. Øvrige aktuelle emner / forslag: 

 a) Guldbogsund Baltic Race: ….mail udsendes 

 

b) Arrangementer:  

- Matchrace 31/7 i Nysted - blev aflyst 

- Ungdomssejler weekendtur: Lørdag d. 21. aug. udsat 

       - Guldborgsund Baltic Race tors.-lør.. d. 26. - 28. august  

       - ”Sundsejlads” lør. d. 25. september             …….tovholdere ? 

7. Eventuelt:  

 

Vi trænger til at samles i klubregi oven på den efterhånden lange Crona-nedlukning. 

Bestyrelsen arbejder på at lave en standerstrygning ud over det sædvanlige. Hust at 

reservere d. 30. oktober som et AFTENSARRANGEMENT. 

8. Best. mødekalender 2021 :Torsdage 2021:   24/6, 12/8     2/9     7/10     4/11     2/12 

 Punkter til kommende møder: 

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

190821pk  

 


