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Torsdag den 7. april  

REFERAT 
Mødt: Birte P., Claus P, Bruno T. Henrik B., Niels B.  Afbud: Niels E., Peter H. S.  

1. Opfølgning på tidligere møder og opgaver 

 

 Opgaver vi/GLB i de kommende måneder skal have løst - på havnen, på broerne eller i 

bygningerne - synliggøres på hjemmesiden snarest. Medlemmer kan herefter byde ind på 

opgaverne enkeltvis, parvis eller i grupper/team. 

 Autocamper-taksten blev på gen.fors. fejlagtigt anført til kr. 130. Korrekt. takst er kr. 230,- 

. Orientering ved formand om daglige drift 

 

 Forslag og beslutning om uddelegering af funktioner i bestyrelsen 

o Formand: Claus Pedersen 

o Næstformand: Niels Engel 

o Kasserer: Peter Hein Svendsen 

o Sekretær: Niels Bach 

o Administration af bådpladser - Henrik Bruhn 

o Arrangementer - Birte Pawlik (Birte indhent. tilbud på / køber service mv. til ca. 100 pers.  

o El/teknik: Bruno Terkelsen 

3. Orientering ved kasserer om foreningens økonomi  

  -Kontingentopkrævninger udsendes  

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

 

 Henrik Bruhn og webmaster Frans Balzer har fået laugets hjemmeside op ”at køre” igen. 

Hjemmesiden har fået et face-lift der bl.a. gør den mere overskuelig. 

 Laugets facebook-siden administreres fortsat af tidligere best. medlem Peder Ulrik Pyndt. 

Send gerne opslag til Peder Ulrik - eller lav opslag op laugets lukkede facebook-gruppe. 

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

 

a) Havneudvalget (Niels E.): - De sørgelige rester af det gamle bølgeskørt for enden af Bro-3 er 

afmonteret og nederste rem til de nye skørt er monteret. Konstruktion af nyt bølgeskørt kan 

således påbegyndes i den kommende arbejdsweekend, d. 9.-10. april. Udskiftning/forlængelse 

af anlægsplanker for enden af Bro-4 er ligeledes påbegyndt. 

b) Serviceteam: Ca. halvdelen af havnens hæk-pæle er træk-testet ved ca. 160 kg. Resten 

testes i løbet af marts-april, hvorefter erstatn.pæle rammes - bl.a.  på Ø-siden af Bro-4 og 

ved Bro-5. 

c) ”Kaptain Hummel”: Afventer fortsat pumpetest af ”ny” pumpe, der står på P-området.  

d) Vinterbadeafdeling (Bo A.): Foredrag med forsker Susannah Søberg d. 10. marts i klubhuset. 

Fint fremmøde med ca. 55 vinterbadere fra ”Vinterbadenetværket Guldborgsund” og 

Guldborgland Bådelaugs vinterbadeafdeling ”5 KoldeTæer”. Den officielle vinterbade-sæson 

slutter med udgangen af april. 

e) Ungsomsafdelingen (Niels B.). Afdelingen oplever pt. et forventet frafald af afdelingens 15-

16 årige ungdomssejlere, der bl.a. prioriterer fritidsjob, tager på efterskole osv. 

Ungdomstrænerne, Bruno Terkelsen, Michael Brandt Houmand og Niels Bach har afholdt 

møde og besluttet at lave noget PR for GLB-ungdomsafdelingen.   

f) Afdelingen søger om midler til en ny/ekstra følgebåd, da trænerne nogle gange er pressede, 

når de skal instruere både optimistjollesejlere og  ”606”-besætninger på sundet. 
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6. Øvrige aktuelle emner / forslag: 

A  Pligtarbejdsdage: Lør.-søn. 9.-10. april - status på tilmeldinger, materiel, materialer mv. Ca. 

40 medlemmer har tilmeldt sig til pligtarbejdet lørdag og/eller søndag d. 9.-10. april. 

 Løse ender vedr. opgaveløsning og -fordeling drøftet.  

B GLB-gæstersejlerbrochure 2022 (bilag) Brochure drøftet - evt. input mailes til sekretæren 

7. GLB møder og arrangementer:   

 

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

o Fre. d. 22. april fra kl. 8: Søsætning af både fra havnens P-område. Tovholder/ Frans Balzer 

o Tor. d. 5. maj: Bestyrelsesmøde 

o Lør. d. 7. maj: Standerhejsning: Indbydelse udsendes i løbet af april. 

8. Eventuelt:  

  

9. Best. mødekalender 2022:  6/1,  3/2,  3/3,  7/4, 5/5, 2/6, 30/6?, 11/8, 1/9, 6/10, 3/11,  1/12  

 

Punkter til kommende møder: (forslag) 

 Status på uddelegering af pligtarbejdsopgaver 

 Standerhejsning  

 Kodelås på servicebygning  - procedure og kadence. 

 Drøftelse /præcisering af kravet til bådejeres ”behørige” tilsyn med deres fartøjer i havnen 

-  herunder bl.a. krav til fortøjninger og affjedring af disse. 

13/4 2022nbp 

 


