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Torsdag den 5. maj kl.19.  

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

1. Opfølgning på tidligere møder og opgaver 

 
 Kort opsamling på krandag, fredag d. 22. april. - alt klappede. God plads på stativpladsen, de 

fleste stativer er blevet klappet sammen  Der mangler endnu navn/tlf.nr. på nogle stativer. 

 Orientering ved formand om daglige drift 

 

 SIG (Sejlklubberne i Guldborgsund) mødes med Guldborgsund Kommune medio maj  

 Guldborgsund Kommune screener pt. alle havne i kommunen mhp. på at afklare disses stand. 

 GLB køber “GuldborgTool” - et maste-værktøj der kan bruges, når master tages af/sættes på. 

3. Orientering ved kasserer om foreningens økonomi  

 

 Ifm. udsendelsen af opkrævninger for kontingent og bådpladsleje i april opstod en ukendt 

brev-fletningsfejl, som medførte, at ikke alle modtog opkrævning. GLB beklager fejlen og har 

genfremsendt opkrævningerne.  

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

  - Tekst-mærkerne til de nye rød/grønne (fri-optaget) bådplads-skilte er i ”trykken” 

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

 

a) Havneudvalget (Niels E.):  

GLB har erhvervet en del ”nye” solide pæle, som bl.a. skal anvendes som hækpæle ved Bro4 og 

Bro5.  Pælene rammes i samarbejde med Guldborgfalster Bådebrolaug hurtigst muligt - i løbet 

af maj. De gamle pæle ved Bro4 og brorampen fjernes i løbet af en uges tid.  Samtidigt 

fjernes alu-rampen på havnen og placeres/opbevares indtil videre på taget af containeren på P-

området. 

b) Bådplads-adm. (Henrik B.): Punkt vedr. principper for bådpladsadm. drøftes på næste møde 

c) Serviceteam: Et stabilt team på 5-6 personer der på tirsdag formiddage løser forefaldende 

opgaver på/i havnen. Alle er velkomne - vi begynder med morgenkaffe kl. 9   

”Kaptain Hummel” er endnu ikke klar: Punktet blev indgående drøftet mhp. at få sat handling 

bag snakken om at få gjort ”Kaptajn Hummel” (havnens uddybnings/pumpeflåde) klar, så vi kan 

få uddybet havnen. Kaptajn Hummel har været under renovering i de sidste 3 - 4 år, hvor der 

så ikke har været uddybet i havnen. Endvidere undersøges alternative uddybningsmuligheder. 

d) Vinterbadeafdeling (Bo A.): Vinterbadesæsonen -21-22 er ved at være slut, og nogle 

medlemmer fortsætter med at bade sommeren over. De mødes fortsat tirsdag og lørdag 

morgen. Badepontonen flyttes ud for enden af Bro1 i løbet af en uge -10 dage.  

e) Ungdomsafdelingen (Bruno og Niels)I april måned har ungdomssejlere og trænerne tjekket 

udstyr og fartøjer og gjort klar til sæsonen. Ungdomssejlerne træner mandage fra kl. 17.30 - 

19.30, første gang mandag d. 9. maj. 

6. Øvrige aktuelle emner / forslag: 

A Rengøring i skolernes sommerferie (7 uger) varetages som sædvanligt af et rengøringsfirma. Pba. 

af flere tilbud traf bestyrelsen beslutning om aftale vedr. rengøringen i perioden 27. juni til 14. 

aug. 
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B En Film om Guldborg-området: Firmaet ”Landbyfilm.dk -AD Media” har lavet en række danske 

”Landsby-film”. Fællesrådet for Guldborg og Omegn, nogle lokale foreninger og firmaer er blevet 

”tilbudt” at sponsere en PR/branding-film om Guldborg-området - med ca. kr. 3.000 pr. sponsorat. 

Der er bred tilslutning til konceptet. GLB bidrager ligeledes med kr. 3.000 under forudsætning at 

at GLB får indflydelse på præsentationen af havneområdet. Se eksempel: City film Hou by 

 7. GLB møder og arrangementer:   

 
o Standerhejsning - lørdag d. 7. maj kl. 13. Arrangementet klar - ca. 30 tilmeldte 

o Bestyrelsesmøde torsdag d. 2. juni 

8. Eventuelt:  

 

 Fiskeri fra GLB’s havneanlæg. Det blev besluttet at fiskeri i/fra GLB’s havneanlæg kun er 

tilladt i perioden 1/11 - 31/3 - og kun fra østvendte broer perioden 1/11 - 31/3. Der opsættes 

skilt derom på gadelyslampe ved bommen. Der opsættes endvidere mindre skilte på den 

østvendte bolværks-hammer ved bro 2 og 3.                     

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: 

 Bådpladsadministration / principper 

 GLB - opgaver forår/sommer -22 - uddelegering af opgaver.   

 Kodelås på service i bygning  - procedure vedr. kodeskift / kadence   

 Opsummering af regler vedr. bådejeres fortøjninger og behørige tilsyn med deres både. 
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https://www.youtube.com/watch?v=3DSDi1EfuAA&t=7s

