
GLB bestyrelsesmøder 2021 
 

 

Torsdag den 7. oktober kl. 19 - i klubhuset  

Referat 

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

1. Opfølgning på tidligere møder og opgaver  

  

2. Orientering ved formand om daglige drift 

 

 Både der overvintrer i laugets havneanlæg flyttes til ”Nordhavnen”. (A-havn)  

 Ved bådoptagning med kran er det alene bådeejerens ansvar at anvise, hvor kranens løfte- 

stropper skal placeres. Det anbefales, at bådejere markerer løfte/strop-punkter på bådene 

3. Orientering ved kasserer om foreningens økonomi  

  

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

 

 Hjemmesidens medlemsliste opdateret - og bådpladsnr. ajourført. 

 Bådophaling: 25 både har booket vinteropbevaring på P-området. 22 af disse hales på land 

med ”Nakskov Kran”/ BMS d. 16. okt. (ændret til 15. okt). 4 både kommer til ultimo oktober. 

Da det er 10 både mere end i  2020 kræver det en del planlægning for at få plads til alle 

uden at fylde hele P-området.  

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

 

a) Havneudvalget mødes tors. d. 21. okt. kl. 19 og planlægger efterårets/vinterens pligtarbejde 

Ny/brugt græsslåmaskine indkøbt.  Mat. til renov. af Bro 4 herunder nyt brodæk er bestilt. 

b) Serviceteam: .....blandingsbatt. og stophaner på klub-toiletter skiftet, oprydning på 

havneområdet, reparation af arb. flåder, rovfugledrager fastgjort, broer renset, oprydning 

på mastereol mv. 

c) Juniorafdeling: Sidste træningsaften i sæsonen man. d. 4. okt. - afrigning af 606’ere, 

oprydning i depotrum…. og afslutning med varm kakao og planlægning af vinterprogram, der 

afvikles mandage  ca. 2 gange om måneden fra oktober - marts. 

d)  (Vinter)badeafdeling (Bo Andersen): Stor tilslutning til opstart-arrangement lørdag d. 2. 

oktober. Arrangementet blev afviklet med 2 saunatønder, et ”Vildmarksbad” med varmt vand 

samt et kar med vand og masser af is - hentet hos fiskerne  

6. Øvrige aktuelle emner / forslag: 

A 

Pligtarbejde i efteråret 2021   

 var oprindelig planlagt til lørdag d. 6. november. Men - i lyset af de forestående opgavers 

karakter og mhp. hensigtsmæssig udførsel af opgaverne afvikles efterårs-pligtarbejdet i 

2021 over flere dage - foreløbigt: 

o  Lørdag d. 6/11…30 medlemmer 

o Søndag d. 7/11 …10 medlemmer 

o  

Begge dage starter vi med morgenbord kl. 9 i klubhuset og vi slutter ca. kl. 15. 

 Opgaver er bl.a. oprydning på havnen, transport af div. materiel til depot, montering af nyt 

brodæk/planker på Bro4, afrensning af broer og flåder, renovering af arb.flåde, konstruktion 

af lille trappe ved terrassen bag klubhuset osv. 

 Organisering: Som bekendt deltager laugets aktive medlemmer (pt. ca. 98) i en  
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pligtarbejdsdag i efteråret og to i foråret. Behovet for arbejdskraft til de aktuelle og   

kommende opgaver afklares snarest, hvorefter laugets bestyrelse/havneudvalget indkalder  

medlemmer til pligtarbejde på en af nævnte datoer -  evt. andre dage senere på året. 

Medlemmer, der ikke indbydes til pligtarbejde i november eller andre dage i løbet af vinteren 

- indkaldes evt. først i det tidlige forår 2022. 

 

Mail med indbydelse til pligtarbejde mv. mailes ud sidst i uge 42. 
 

* Forårets 2 pligtarbejdsdage afvikles normalt i en weekend primo april.  

7. Arrangementer:                                                                   Tovholder 

 

 Bådoptagn. lør. d. 16/10:  23 både vinteroopbev. på P-området                     Frans Balzer 

                        uge 43: Jesper Green haler 4-5 både på land                             Nicolai Vesterg. 

 Standerstrygnings-arr. og afriggerfest fra lør. d. 30. oktober kl. 17.           Peter H.S. 

 Pligtarbejdsdage - lørd. d. 6/11 eller 7/11 eller andet tidspunkt kl. 9-15      Havneudvalg 

8. Eventuelt:  

 
Et flertal på bestyrelsesmødet vedtog, at alle medlemmer skal inviteres med til 

standerstrygnings- og afriggerfesten lørdag d. 30. oktober. 

9. Best. mødekalender 2021:    24/6, 12/8     14/9    7/10     4/11     2/12 

 Punkter til kommende møder: 

  

161021nbp 

 


