
Referat – bestyrelsesmøde GLB, den 2. juni 2022. 

Deltagere: Claus P, Bruno T, Henrik B, Lukas J, Peter H.S. Birte P 

Afbud: Niels B. 

Opfølgning – rengøring baderum: Peter kontakter Niels Engel vedr. dette. 

Status på skilte: Peter har skilte til klubhuset, som placeres via tirsdags-holdet. 

Badeplatform: er flyttet til Bro 1. 

Vedr.skilte: Niels har kontaktet PVM-reklame. Bo(vinterbader) afhenter. 

Pladsnr. Til Bro 4 skal monteres og gamle runde skilte skal afmonteres. Skiltene har pladsnr. Og oplyser m-

afstand mellem pælene. Medlemmer har mulighed for at skrive dato for hjemkomst eftflg. sejlads. 

Vedr. kaptajn Hummel: vi spørger 2 medlemmer /formentlig smede) om de kan/vil være behjælpelige 

+Niels E. Peter har kontakt til Niels E. herom. 

Tilbagemelding fra smede: Flanger er undervejs oplyser Niels E.  

Klaptilladelse: Vi har en oprindelig klaptilladelse fra Maribo Amt. Drøftelse af muligheder. Besluttet blev, at 

vi kan begynde at suge. Rasmus Tambour har vejledt omkring klaptilladelser. 

Konstituering: Henrik blev valgt som næstformand 

Orientering: Claus orienterede omkring møde med SIG (Jørgen Hillike + Jan Borsø). Afmærkning omkring 

Sakskøbing og Bornholm. 

Toreby sejlklub har ventet 9 mdr. med at få svar på klaptilladelse – 5 årig periode. Pris  ca. 800/1000 m3. 

Filmooptagelse for at afdække havnens tilstand + dykkere til spuns + drone. Vedligeholdelsesplan for 10 år 

er på dagsorden i Guldborgsund. Molehovedet er dårligt – skilt bør opsættes/evt. afspærring evt. med 

betonklodser. Claus kontakter Jørgen Hillike. 

Ordensreglementet omfattes af det generelle reglement for havnen.  

Erstatningskrav ifm. Reparation af Bro 5: fortøjning sluppet på jollen, som har givet skade på anden båd.  

Kloak: spulet 3 x i løbet af 2 mdr. Vi fortsætter spuling. Låse til urinaler skiftes – tovholder Claus. 

Café Lagune-kontrakten drøftet. 

Baltic race: kontrakt underskrevet af anpartshaverne i Baltic Race - 25.., 26., 27 AUGUST. Der skal være 

arrangement, når der sejles ud torsdag og fredag. 

Økonomi: Alle fakturaer udsendt – dog er  opkrævninger  undervejs til juniorer undervejs. 

Hjemmesiden: Bør oplyse vedr. uddybning – og vi skal nævne, at vi ikke kan garantere den angivne dybde. 

Sekretær: ingen bemærkning. 

Havneudvalg: opsætning af bølgebrydere er i gang, men har været distraheret af højvande. Der er ryddet 

op på havnen vha. Bo og Ander B.  dejligt. 



Bådepladser: Der er pt. ingen venteliste. Plads nr. 215 og 404 er ledige samt 2 jollepladser. 

Havneplan er på plads.  Fint arbejde Henrik, tak. 

Serviceteam: 3-5 medlemmer er aktive. 

Kaptajn Hummel er trukket på plads ved Bro 5. 

Priser  - sauna kr. 51,- og slæbested kr. 49,- 

Ungdomsafdeling: 1 stk 606 ønskes solgt  - mere udfordrende jolle søges som erstatning – måske 420’er 

(kan købes for kr. 5000). Ok til at købe. Bruno vil besigtige. Transport afhjælpes via OK benzinkort. 

Videoovervågning af havn: Vi skal have tjekket regler. Bo vil opsætte. 

Næste møde: 15.6.22  og  igen 11. august kl. 19.00 med generelle punkter. 

…..desværre nåede vi ikke flere punkter, men Niels har vedlagt bilag herom ifm. Indkaldelse til mødet  

Ref. birte 

 

 

 

 


