
GLB bestyrelsesmøder 2022 
 

 

Torsdag den 3. marts kl. 19  

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  

 

 Moderniseringsprojektet vedr. GLB’s havneanlæg er konkretiseret i en projektbeskrivelse, 

der bl.a. danner grundlag for en ansøgning til Søfartsstyrelsen - primært vedr. placeringen af 

en beton-bølgebryder syd for moleområdet. Ansøgningen indsendes af Guldborgsund 

Kommune, der ejer havneområdet. 

2. Orientering ved formand om daglige drift 

 

 Formand for GLB, Preben Kristensen, har meddelt, at han og Anette flytter nordpå, og at han 

derfor fratræder som formand og bestyrelsesmedlem ved den kommende generalforsamling. 

Preben har dog indvilliget i at deltage i bestyrelsesmøder efter behov - så længe han bor i 

Guldborg.  Formanden udarbejder en funktions-og opgavebeskrivelse. 

3. Orientering ved kasserer om foreningens økonomi  

 Regnskab-21 godkendt af revisorer - og udsendt til medlemmerne. 

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

 

En web-supporter har konstateret, at en opdatering af hjemmesiden af uvisse årsager har 

medført, at siden ikke fungerer. Det vurderes nu, hvilke løsninger vedr. genetablering af GLB’s 

hjemmeside der vil være mest fordelagtig. Bud på en løsning forventes i uge 10. 

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

 

a) Havneudvalget (Niels E.):  

- Forslag om at de aktuelle opgaver GLB skal have løst på havnen/broerne, på/i bygningerne     

   mv. -synliggøres på hjemmesiden, så medlemmer kan byde ind og løse opgaverne - alene eller  

   sammen med andre. 

- Hækpælene i havnen træktestes i løbet af marts. En opgave, der koordineres med indkøb af  

   nye/brugte pæle samt ramningen af disse.  

b) Serviceteam:  

Teamet består pt. af aktive medlemmer med både, et medlem der vinterbader samt et 

passivt medlem. Har du tid og lyst til at være med tirsdag formiddage - en gang i mellem eller 

fast hver tirsdag - så kom og vær med  Teamet starter med morgenbord kl. 9 og løser 

efterfølgende forefaldende service- og renoveringsopgaver frem til kl. ca. 12. 

c) ”Kaptain Hummel”: 

Den ”nye” pumpekran, der står på P-området, er ved at være klar til afprøvning. Den skal 

herefter monteres på ”Kaptajn Hummel”, hvor den skal fungere som kran og fødepumpe til 

den eksisterende pumpe.  

d) Vinterbadeafdeling (Bo A.): 

o Den eksisterende badeflåde repareres pt. nødtørftigt, så den kan bruges de næste mdr. 

o Der er udarbejdet design-tegninger til en ny 8-kantet flåde er designet, og 

konstruktionstegninger er under udarbejdelse. 

e) Juniorafdeling (Niels B.)  

     Der er pt. 11 ungdomssejlere tilmeldt. 
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6. Øvrige aktuelle emner / forslag: 

A 

 Generalforsamling: ”Løse ender”: 

Endelig formulering af forslaget om vedtægtsændringer mhp. en forenkling af medlems adm.: 
 

Nuværende tekst 

§ 3 Optagelse af medlemmer stk. 3 

       3. Passivt medlemskab kan søges af alle, og skal søges ved optagelse på evt. venteliste til bådplads,          

           samt ved tildeling af vinterplads i eller på havnen.  
             
            ændres til. 
 

       3. Passivt medlemskab kan søges af tidligere aktive medlemmer. 

 

B 
Medlemsmøde d. 24. februar - et godt møde med ca. 25 fremmødte - heraf en hel del nye 

medlemmer. Mange gode temaer blev drøftet. 

C Pligtarbejdsdage lør.-søn. 9.-10. april: Planlægning og info til medlemmerne i begynd. af april. 

7. GLB møder og arrangementer:   

 

o Tor. d. 10. marts kl. 19: Foredrag i klubhuset om vinterbadning - ca. 45 tilmeldte. 

o Tor. d. 17. marts kl. 19. Generalforsamling……med spisning fra kl. 18. 

o Tor. d. 7. april - bestyrelsesmøde 

o Lør. - søn. d. 9.-10. april: Pligtarbejdsdage på havnen 

o Fre. d. 22. april: Søsætning af både fra havnens P-område. Alle både søsættes/skal fjernes. 

o Tor. d. 5. maj: Bestyrelsesmøde 

o Lør. d. 7. maj: Standerhejsning 

8. Eventuelt:  

 

Det blev under evt. besluttet: 

o at udsætte indkøb af excentersliber/støvsuger til slibning af bundmaling. 

o at indkøbe en folio-skilteprinter 

o at hæve prisen for autocamper-overnatning til kr. 230,- 

9. Best. mødekalender 2021 -22:  14/9   7/10    4/11    2/12    6/1   3/2    3/3     7/4   

 

Punkter til kommende møder: 

 Kodelås på servicebygning  - procedure og kadence. 

 Pligtarbejdsdagene 9.-10. april.  

 Drøftelse af regler vedr.:  

o Medlemmers tilsyn med deres både i havnen - herunder krav til fortøjning af bådene og  

affjedrende fortøjninger. 
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