
GLB bestyrelsesmøder 2021 
 

 

Tirsdag den 24. juni -21 kl. 19 - i klubhuset  

Referat 

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

1. Opfølgning på tidligere møder og opgaver  

 - Harba - aftale på plads. Implementeres i løbet af sommeren. 

2. Orientering ved formand om daglige drift 

 

 Ansøgning om GLB-marina fremsendes nu til Guldborgsund Kommune. 

 Aftale indgået om ”sommerrengøring af servicebygningen 

 

3. Orientering ved kasserer om foreningens økonom   

 Ingen bemærkninger 

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.)                     - Nye pæle slået ved Bro 4 

                                                         - Støbning af betonfæste til ny Bro1-rampe 

b) Serviceteam: -                                  - Serviceteamet er i gang i gen tirsdag fra kl. 9 - 12.                

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

d) Juniorafdeling: (Niels B.)                   - Mange fine sejladsaftner i optimistjoller og 606’ere  

e) (Vinter)badeafdeling:                         - Der bades fortsat tirs. og lør. kl. 9. Mange gæster              

                                                                  benytter badepontonen for enden af Bro1 

6. Øvrige aktuelle emner / forslag: 

  Generalforsamling: Afviklet i god ro og orden med fine input  

  Udvikling af GLB-havn fortsat : Ansøgning og div. tilbud gennemgået. 

  Arbejdsweekenden 10 - 11. april - opsamling - restopgaveliste afklares på Messenger 

 

 Arrangementer:  

- Matchrace lør. d. 31/7 kl. 10 i Nysted (i Folkebåde) - GLB-deltagere søges. 

- Ungdomssejlere weekendtur: til Femø: Fre.-lør. 13.-14. august 

       - Guldborgsund Baltic Race tors.-lør.. d. 26. - 28/8.  GLB-bidrag        …………..tovholdere? 

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

7. Eventuelt: En vaskemaskine til gæstesejlere opsættes i servicebygningen. 

  

8. Best. mødekalender 2021 :Torsdage 2021:  13/1, 18/2, 4/3, 8/4,  6/5, 17/6,  24/6, 12/8    

 Punkter til kommende møder: 

  Udvikling af GLB-havn fortsat:  (Klubliv, havneanlæg, gæstesejlere)  

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