
GLB bestyrelsesmøder 2022 
 

 

Torsdag den 30. juni kl.19 i klubhuset  

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

1 Opfølgning på tidligere møder og opgaver 

 
 Skilte opsat i klubhuset, der tydeliggør, hvor medlemmer og gæstesejlere kan opholde sig/nyde 

medbragt mad og drikke. 

2 Orientering ved formand om daglige drift 

 

 Ønskes - en GLB-Facebook-”journalist”, der løbende lægger aktuelle opslag på GLB-Facebook 

 Forslag om introduktion til kommunikations-platformen Twitter - efter sommerferien. 

 Opgaver der skal løses på havnen synliggøres på hjemmesiden, så medl. kan byde ind på disse 

 Foreslået og besluttet: Grill på havnen den sidste fredag i juli (d. 29/7) og august (d. 26/8), 

arrangeres fælles GLB-grillaften på havnen fra kl. 18. Ingen tilmelding, medbring selv mad og 

drikkevarer - bestyrelsen sørger for en hot grill eller to. 

3 Orientering ved kasserer om foreningens økonomi  

  -  

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

 Bådelaugets GPDR-notat ajourføres og lægges ud på hjemmesiden 

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

 

a) Havneudvalget: FLID kontaktets mhp. at finde prof. assistance til ansøgning i Kystdirektorat 

vedr. GLB’s havneprojekt. 

b) Bådplads-adm. (Henrik B.):  Henvendelser/anmodninger om indmeldelse/tildeling af bådplads i 

Guldborgland Bådelaug deles GLB-bestyrelsesmedlemmerne imellem via mail og/eller Messenger.   

c) Serviceteam: I løbet af juni …… bl.a. opsamling af affald, tømning af affaldsstativer, har malet 

de sidste ældre borde/bænkesæt ”klubhus-grå”, hjulpet nye medl. med montering af master, 

luget og sprøjtet for ukrudt, ryddet op på havnen samt påbegyndt udskiftningen af fri-optaget 

skiltene - Bro4 er færdig. Teamet mødes sommeren igennem  

d) Vinterbadeafdeling (Bo A.): - 

e) Ungdomsafdelingen (Bruno og Niels): Den nyerhvervede 420’er (træningsjolle til olympisk 470’er 

klasse) er en stor succes - en udfordrende jolle for de øvede juniorer. Der er pt. tilgang af 

juniorer. Afdelingen har ferielukket i juli, men arrangerer nogle dage på vandet med de unge. 

6 Øvrige aktuelle emner / forslag: 

a ”Kaptajn Hummel” - Niels E. og Bruno +  smed monterer flange/afgangsrør på ny pumpe.  

b ”Guldborgsund Baltic Race” torsdag d. 25/8 - lør. d. 27/8. Det er aftalt, at GLB: 

 deltager i koordinerende møder med GBR-arbejdsgrupper, laver PR og opsætte evt. plakater mv. 

 laver et mindre arrangement på havnen med grill, salg af øl/vand, tilpasset forventede antal 

deltagere og publikummer - samt vind og vejr.. 

 lægger de gule markeringbøjer ud ca. 100 m nord og syd for Guldborgbroen. 

 speaker om GBR og de deltagende både ved passagen af havnen i Guldborg 

 om muligt opsætter storskærm, hvor deltager-tracking synliggøres. 
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7 GLB-havneanlæg og bygninger - højt prioriterede opgaver der skal løses - bl.a. 

 

 Bro-3 bølgeskørt færdiggøres 

 Bro4 - Kryds under broen færdigmonteres  

 Anlægsplanker ved plads 423 

Opgaverne uddelegeres til medlemmer, der har pligtarbejde ”til gode” 

8 Eventuelt 

  Hvidt målebræt, der synliggør den begrænsede vanddybde monteres ved indsejlingen ved Bro5 

9 Næste møde:                    ………………11/8,    1/9,    6/10,    3/11,  1/12   

  

10 Punkter til næste - og kommende møder ? 

a Guldborgsund Baltic Race   - aktiviteter i Guldborg torsdag d. 25. og fredag d. 26. august ? 

  

09-08-22 nbp 

 


