
GLB bestyrelsesmøder 2022 
 

 

Torsdag den 6. januar kl. 19 - i klubhuset  

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

1. Opfølgning på tidligere møder og opgaver  

 

 Fælles bestyrelsesmøde/julefrokost afholdt med Guldborgfalster Bådebrolaug tor. d. 2/12. 

 GLB’s bestyrelseamøde primo december udsat til januar. 

 Baderumsbygningen: Indtil 1. marts kun adgang med klubnøgle 

2. Orientering ved formand om daglige drift 

 

 Bestyrelsens plan vedr. renovering/modernisering af GLB’s havneanlæg var genstand for positiv 

drøftelse på et møde med Guldborgsund Kommune medio november. Pt. konkretiseres nogle af 

planens elementer, og behovet for tilladelser og evt. dispensationer afklares - forud for et 

opfølgningsmøde med kommunen. 

 GLB-generalforsamling 17. marts -22: Tre bestyrelsesmedlemmer er på valg, heraf et, Jimmy 

Thulin, der ikke ønsker genvalg. Bestyrelsen opfordrer medlemmer overveje opstilling til valg 

til GLB’s bestyrelse. 

 Fælles søsætning og bådoptagning med ”Nakskov Kran”/BMS på havnens P-område foregår i 

2022 hhv. 22/4 og 21/10 - begge datoer, en fredag. Evt. flytning af aktiviteten til lørdage vil 

fordyre søsætning/bådoptagning pr. båd med. ca. 100%.  

3. Orientering ved kasserer om foreningens økonomi  

 

GLB’s takster - kontingent, bådplads og gæstesejler-havneafgift har i en årrække været 

uændrede. Pga. den markante stigning i bl.a. materialepriser indarbejder bestyrelsen ca. 10% 

stigning i alle takster i budget -22 

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.)  ….her og nu 

o Hæk-pæle i havnen tjekkes, og der rammes nye efter behov. 

o Bro 4 - Stabiliseringskryds monteres mellem pælene - på tværs af broen. 

b) Serviceteam: .. 

Teamet udfører mindre renoverings- og rep. opgaver mv. i klubhuset og på havneområdet 

tirsdage fra kl. 9-12. Pt. består teamet af 4-5 medl - alle er velkomne. Af kommende opgaver 

kan nævnes: Istandsættelse/vedligehold af vandcykler, og gratis lånecykler  

c) ”Kaptain Hummel”: 

Ny slam-pumpe forventes afprøvet i løbet af januar. 

d) Vinterbadeafdeling (Bo A.):  

Off åbnings.tider (opfyret sauna): Tir. 8-10, ons. 17-19, tor. 17-19, lør. 7.30-10, søn. 9-10.30. 

Alle GLB-medlemmer er velkomne. Aktive medlemmer kan endvidere lejlighedsvist - booke 

saunaen til ”husstands-arrangement” Kontakt Bo Andersen, mob. 5120 7152 

e) Juniorafdeling (Niels B.)  

Mødes 1-2 gange om måneden i vinterhalvåret. I januar-februar afholdes svømmeprøve i Saksk. 

Svømmehal, brandslukningsøvelse og førstehjælpskursus. 
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6. Øvrige aktuelle emner / forslag: 

A 

GLB-forenings-opbygning  / fortsat….drøftelse af laugets medlemskategorier - herunder rettig- 

heder / forpligtelser for de 4 medlemskategorier: ”aktivt medlem”, ”passivt medlem”, 
”vinterbademedlem”, ”juniormedlem” ……fortsættes på næste møde. 

B 
GLB-årskalender 

Medlemsmøde*  - tor. d. 20/1-22  udsættes til torsdag d. 24. februar -22 pga. Coronasituationen   

 
* Mødet er tænkt som et formøde/dialogmøde forud for generalforsamlingen. Et møde hvor medlemmer og 

bestyrelse kan drøfte forhold, forslag og idéer i uformelle rammer - før generalforsamlingen d. 17. marts. 

7. Møder og arrangementer:   

 

 Medlemsmøde: Torsdag d. 24. februar 

 Generalforsamling: Torsdag d. 17. marts 

 Søsætning af både fra havnens P-område med ”Nakskov Kran”: fredag d. 22, april kl. 8. 

8. Eventuelt:  

  

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

 
Punkter til kommende møder: 

 GLB-forenings-opbygning  / fortsat  

090122nbp 

 


