
Generalforsamling 2021 
 

REFERAT: 
Formand Preben Kristensen bød 25 stemmeberettige medlemmer 

velkommen, og gjorde opmærksom på, at alle stemmeberettigede medlemmer af 

Guldborgland Bådelaug var indkaldt til generalforsamlingen. Grundet forsamlingsforbuddet 

var ”ikke-stemmeberettigede medlemmer” ej indkaldt. (Guldborgland Bådelaug har i alt ca. 

135 medlemmer - heraf 90 stemmeberettigede aktive medlemmer.) 

Bestyrelsen forslog herefter Ove Ladefoged Larsen som dirigent: 

 

1. Valg af dirigent 

Ove Ladefoged Larsen valgt med applaus, Dirigenten konstaterede, at 

generalforsamlingen var indkaldt rettidigt, og at den udsendte dagsordenen er i 

overensstemmelse med vedtægterne. 

Valg af stemmetællere: Birte Pawlik og Frans Balzer 

Valg af referent: Niels Bach 

 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år  

Bilag (PK) 

 

3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab  

Godkendt 

  

4. Fastlæggelse af kontingent, pladsleje og indskud 

Takster vedr. kontingent, pladsleje og indskud fastlagt 

 

5. Fastlæggelse og godkendelse af budget  

Bestyrelsens forslag godkendt   

 

6. Behandling af indkomne forslag  

Ingen forslag indkommet. 

 

7. Valg af bestyrelse - 7 medl. og 2 suppleanter:   
    
Bestyrelsesmedlemmer Funktion Bemærkninger 

Jimmy Thulin Havneudv.   

Jørgen Pedersen  Udtrådt / valgt Claus Pedersen 

Niels Bach Sekretær På valg      genvalgt 

Niels Engel Næstform  

Peder Ulrik Pyndt Havneudv., FB  

Peter Hein Svendsen Kasserer På valg     genvalgt 

Preben Kristensen Formand På valg     genvalgt 

   

Suppleanter (på valgt hvert år)   

Birte Pawlik                  genvalgt             

Bo Skov Andersen 

 
                 genvalgt 

 

 
 

8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant (på valg hvert år) 

 Hhv. Birte Pawlik, Frank Rasmussen og  Ulla/Regin Lærke    

  



Generalforsamling 2021 
 

9. Eventuelt   

 Bestyrelsen præsenterede en helhedsplan vedr. modernisering 

af GLB’s havneanlæg: 

A. En 60m ca. øst-vest-gående 

beton-bølgebryder syd for 

havnen koblet til en 

letflyde-bro  fra området 

omkring masteskuret.  

B. ”Langlinje” - en ca. 125m lang 

flydebro placeret ca. 5 m. Ø 

for det nuværende mole-

hoved - som erstatning for 

Bro 2,  kaj/spunsvæg og Bro 

3.  

C. Bro 4 - bibeholdes som 

pælebro 

D. Nuværende Bro2 betonbro-

elementer placeres - med en 

2 m høj gangbro mellem 

beton-elementerne - som 

fællesbro, GLB /fiskerne og 

fører fra området ved 

fiskerhusene til en  

E. Boardwalk under Guldborg-

broen til strandområdet N 

for bro-rampen.  

 

Samlet pris ca. kr. 4,4 mio, 

som søges finansieret bl.a. via fonde. 

Forventet realisering af projektet - år 2023. 
 

o Generalforsamlingen bakkede op om bestyrelsens forslag og gav 

bestyrelsen mandat til at arbejde videre med projektet. Endeligt 

projekt- og finansierings-koncept sendes til godkendelse på 

ekstraordinær generalforsamling - senere på året?? 
 

 Formand Preben Kristensen takkede dirigent Ove Ladefoged Larsen for afvikling 

af laugets generalsforsamling 2021 i god ro og orden - og de fremmødte 

bekræftede med applaus. 
 

 ref. NBP 220621 

 

Dato: 

 

 

 

 

                  GLB - formand   Dirigent 

                Preben Kristensen           Ove Ladefoged Larsen 
     


