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Torsdag den 4. november kl. 19 - i klubhuset  

REFERAT 

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

1. Opfølgning på tidligere møder og opgaver  

 
GLB implementerer en HARBA ”light-version” i 2022 - uden for mange detaljer 

2. Orientering ved formand om daglige drift 

 
Møde med Guldborgsund Kommune 17/11 -21 om GLB-havneprojektet 

3. Orientering ved kasserer om foreningens økonomi  

 
GLB’s økonomi ser fornuftig ud 

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

 - 

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

 

a) Havneudvalget (Niels E.): Bro-4 er klargjort så der kan lægges nyt brodæk på pligtarb.dagene 

b) Serviceteam:  

c) ”Kaptain Hummel”: Afprøvning af ny pumpe - afventer 

d) Vinterbadeafdeling (Bo A.): Ca. 30 medlemmer bader en eller flere gange om uge. 

Planlægnings/koordinerings-møde torsdag d. 25/11 kl. 19. Saunaen er opfyret/åben : 

Tirsdage: kl. 8.30, onsdage: kl. 17.00, torsdage: kl.17.00, lørdag: kl. 7.00, søndage kl. 9.00 

e) Juniorafdeling (Niels B.) Ungdomssejlerne i gang med vinterprogram med Teori/træning 1-2 

gange om måneden i vinterhalvlåret. 

6. Øvrige aktuelle emner / forslag: 

A 

Pligtarbejde i efteråret 2021: Lørdag d. 6/11…30 medl. og søndag d. 7/11 …10 medl. 

Begge dage, morgenbord kl. 9 i klubhuset, slut ca. kl. 15 med fiskebord. 

Opgaver er bl.a. 

1. montering af nyt brodæk/planker på Bro4 

2. transport af materiel/materialer til lade  (har vi træ der, skal med retur ?) 

3. oprydning på havnen - herunder lugning af ukrudt….ønskes af Michael J. og Bent Simon? 

4. feje og sprøjtning af broer og flåder 

5. renovering af en arb.flåde  (er der 4x2,5 m. reglar og 1,6 m 4-4  i laden som kan bruges?) 

6. konstruktion af trappe ved terrasse og  pavillon 

7. opsætn. af reoler i depotrum mv.    (Peter og Henry) 

8. frostfri vandhane ved køkkenvindue 

9. afkort. at hvide søjler/stolper ved toiletbygn. mv. 

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

- indkaldes evt. først i det tidlige forår 2022. 

 



GLB bestyrelsesmøder 2021 
 

 

B 

GLB-forenings-opbygning  / Peder Ulrik 

Forslag om at påbegynde udarbejdelse af en handlingsplan op omkring vores forenings opbygning 

- herunder bl.a. præcisering af medlemskategorier og takster mv. Punktet drøftet og tages op 

igen på næste møde 

D 
”Serviceteam”  

Renovering af kajak-flåde, oprydning i mastereol, rengøring og oprydning i klubhus / køkken, 

E GLB - årskalender …drøftet. Mangler tilbagemeld. fra ”Nakskov Kran/BMS” 

F 

”Molenyt” - forslag til indhold ?? 

 Afriggerfest 30. oktober  

 Pligtarbejdsdagene 6.-7. nov. ……øvrige opgaver her og nu samt foråret -22 

 Svømmehal for bl.a. GLB-medl. fra 30/10-21 til  

 Café Lagunen - åbningstider: 1/11 - medio dec. åbent fredage, lørdage og søndage samt 

forudbestilte selskaber/Mortens Aften. Herefter lukket som sædvanligt i julen samt i januar  

 Medlemsmøde januar -22 

 Bådoptagning -21 og søsætning -22. Husk navn på stativer og på master !  

G 

Miljø-overvejelser     (artikel fra FLID vedhæftet) 

 Etablering af septiktankanlæg - både og autocamper 

 Ny lovning håndtering af bundmaling, spuling og slibning…. 

7. Møder og arrangementer:   

 

 Pligtarbejdsdage - lørd. d. 6/11 og 7/11                                                                Havneudvalg 

 Møde med GBSK medio november - PK og NE        

 Fælles best.møde & julefrokost med Guldborgfalster Bådebrolaugs - dato fastsættes. 

 Medlemsmøde  - torsdag d. 20. januar 2022    

 Klubaktivitet vinteren 2021-22 - drøftelse   

 Søsætning april 2022 - dato    

8. Eventuelt:  

  

9. Best. mødekalender 2021:    14/9    7/10     4/11     2/12    13/1    3/2    3/3     7/4   

 Punkter til kommende møder: 

  GLB forenings-opbygning 

  GLB - årskalender (fastlægg. af krandatoer og øvrige aktiviteter) 

  GLB-funktioner: Pedel inde/ude, GLB-kontaktperson,  

 

 Miljø-overvejelser:   (artikel i FLID)  

o ift.forv. ny lovgivn. vedr. håndt. af bundmaling 

o GLB-septiktank-tømn.-anlæg i Guldborg ? 
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