
GLB bestyrelsesmøder 2021 
 

 

Tirsdag den 14. september -21 kl. 17.30 - i klubhuset  

Referat 

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

0. Møde med  ”Café Lagunen” kl. 18. / formøde kl. 17.30 

 Fremtidigt samarbejde og kontrakt drøftet 

1. Opfølgning på tidligere møder og opgaver  

  

2. Orientering ved formand om daglige drift 

 

 Guldborgsund Baltic Race (GBR) blev afviklet efter planen. God med tilskuere og 

besøgende ved havnearrangementerne i Nykøbing F. og Guldborg. I 2022 mere PR, 

bannere og skilte. Arrangementet bæres af motorbådssejlere og sejlere i bådklubberne: 

Toreby Sejlklub, Sejl og Motorbådsklubben Grønsund, Nysted Sejlklub, Guldborgland 

Bådelaug, Bådklubben Guldborgsund og Sejlforeningen Vikingen Guldborgsund 

Kommune. Medlemmerne i nævnte sejlklubber, der har tid og lyst, opfordres til at give en 

hånd med ved næste års GBR-arrangement - forventeligt i august 2022. 

 Influenza-vaccination i GLB’s klubhus 1/10 kl. 9.30 - 12.30. 

3. Orientering ved kasserer om foreningens økonom   

  Laugets økonomi ser fornuftig ud 

 Nye bådplads-skilte fri/optaget indkøbt. Ca. kr. 300 pr. stk. Pladsbredde anføres på skilt 

 Kasserer udsender invitation til standerstrygnings-havnepartyet 30/10 - en af dagene.  

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

 

 Hjemmeside/Facebook: Medlemmer opfordres til at sende billeder af aktiviteter på 

havneområdet til f.eks. guldborglhavn@gmail.com 

 

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

 

a) Havneudvalg: Bro 4 renoveres i efteråret -21 

b) Serviceteam:   

Teamet mødes fast tirsdage fra k. 9-12 og løser mindre praktiske opgaver/reparationer på 

havneområdet/i bygningerne. Medlemmer der har tid og lyst til at være med er velkomne til 

at være med  

c) ”Kaptajn Hummel”:  

En lokal smed går i gang med at klargøre pumpekranen d. 15. oktober. Pumpeslange-stativ 

mv. monteres i løbet af oktober.  

d) Juniorafdeling. 

 Mange gode sejladsaftener i august/september. Der er pt. ca. 11 ungdsomssejlere 

e)  (Vinter)badeafdeling (Bo Andersen)  

  Opstartsarts-arrangement med 2 sanuatønder og tilmelding lørdag d. 2. oktober.                             

6. Øvrige aktuelle emner / forslag: 

 

a) Arrangementer:                                                                  Tovholder: 

       - ”Sundsejlads” lør. d. 25. september: AFLYSES 

       - Nakskov Kran lør. d. 16/10 mail udsendes (stativopsætn. søn. d. 10./10)        Frans Balzer 

       - Standerstrygnings-arrangement lørdag d. 30. oktober kl. 17.                        Bestyrelsen 
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       - Pligtarbejdsdag lørdag d. 6. november kl. 9-15                                              Havneudvalg 

7. Eventuelt:  

 
 Redningsveste lægges i boks ved vandcykel. 

 Postkasse opsætte på klubhuset: Guldborgland Bådelau, Guldborgvej 352, 4862 Guldborg 

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

 Punkter til kommende møder: 

 

 Båd-ophaling: lørdag . 16. okt. og fredag d. 29. okt.?? 

 Standerstrygning / afriggerfest 30. oktober 

 Pligtarbejdsdag 6. november 

 

210921nbp 

 


