
 

Pligtarbejde efterår -21 / vinter  

 

Kære medlem, 

 

pligtarbejdsdagen i efteråret -21 er som nævnt i tidligere mail fastlagt til lørdag d. 6/11 fra 

kl. 9 - 15. Og - da vi pt. har en presserende opgave med montering af nyt brodæk på Bro-4 

indbydes også medlemmer til søndag d. 7/11. 

 

Bestyrelsen/havneudvalget har vurderet behovet for arbejdskraft ift. de aktuelle opgaver og 

indbyder således: 
 

 30 medlemmer til lørdag d. 6. november fra kl. 9 - 15 og      (heraf 10 pers. til Bro-4-arb.) 

 10 medlemmer til søndag d. 7. november fra kl. 9 - ca. 15.    (…til Bro-4 arb.)  
 

TILMELDING på mail til guldborglhavn@gmail.com eller på SMS til 2621 1313 angiv venligst 

navn og evt. bådpladsnr. 

 

Når hhv. 30 og 10 medlemmer har tilmeldt sig pligtarbejde d. 6. eller 7. november ”lukkes” for 

yderligere tilmelding. Øvrige medlemmer indkaldes til en dags pligtarbejde hen over vinteren.  

                 

Medbring gerne lidt værktøj og 

redskaber til dagens opgaver  - se 

opgaveliste nedenfor. 

 

Af opgaver kan nævnes: 

 Broer Fejes og sprøjtes 

 Transport af borde/bænkesæt, flagstænger og joller til vinteropbev. i lade 

 Bro-4: Montering af nyt brodæk (planker)  10 personer lørdag og søndag (medbring 

gerne skruemaskine og bits) 

 Bro-1: Konstruktion af et beton-rampefæste på stenglaciset til Bro-1…..støbekasse 

bygges og fæste støbes.  

 Kajak- og vinterbadeponton renses for græs, fejes og sprøjtes 

 

”PLIGTARBEJDE” 

Jf. vedtægerne indkalder Guldborgland Bådelaug alle medlemmer til to pligtarbejdsdage i 

foråret, hvor havnen gøres klar til sejlsæsonen -  og en i efteråret, hvor havnen ”pakkes 

sammen” for vinteren. På pligtarbejdsdagene løses endvidere diverse vedligeholdelses- og 

renoveringsopgaver på bl.a. havneområdets bygninger og havneanlæg. 

Normalt indkaldes alle medlemmer til pligtarbejde på faste datoer, men da der er kommet 

mange nye medlemmer til i det sidste par år,  indbyder bestyrelsen af praktiske grunde 

medlemmer til at løse pligtarbejdsopgaver på andre tidspunkter end de kalender-fastsatte 

pligtarbejdsdage. 

 

 

Med venlig hilsen 

Guldborgland Bådelaug / bestyrelsen 

mailto:guldborglhavn@gmail.com

