
GLB bestyrelsesmøder 2022 

 

Torsdag den 11. august kl.19 i klubhuset  

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

1 Opfølgning på tidligere møder og opgaver 

 
Fælles grill-aften 26. aug. aflyses, da den falder sammen med Guldborgsund Baltic Race-arr. på 

havnen. Evt. fælles grill-aften i løbet af september. 

2 Orientering ved formand om daglige drift 

 - 

3 Orientering ved kasserer om foreningens økonomi  

 
 Forår/sommer -22 har der været begrænsede udgifter ift. andre år 

 Gæstesejlere: 456 gæstesejlere alene i juli måned mod 408 i 2021   (Rekord-år 2018 418) 

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

 Der har været mange både i havnen, heldigvis kun få dage med mere end 10 cm under dagligt vande  

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

 

a) Havneudvalget:.  

b) Bådplads-adm. (Henrik B.): Ikke flere ledige pladser - en kort venteliste 

c) Serviceteam: Teamet har kørt på ”vågeblus” i juli - men har arbejdet med div. 

vedligehold.opgaver, tømning af affaldsstativer, montering af de nye TRYG-redningsstiger mv. 

d) Vinterbadeafdeling (Bo A.): Den gamle badeflåde er ved at falde fra hinanden, og en arbejds-

gruppe er ved at designe en ny 8-kantet badeponton. Pontonen forventes klar til vinterbade 

sæson-start i begyndelsen af oktober 

e) Ungdomsafdelingen (Bruno og Niels): Er startet op igen efter ferien. 

6 Øvrige aktuelle emner / forslag: 

a ”Guldborgsund Baltic Race” torsdag d. 25/8 - lør. d. 27/8.  

Torsdag og fredag d. 25.-26. aug fra kl. 17 laver Guldborgland Bådelaug et arrangement på havnen 

med grill, salg af øl/vand, tilpasset forventede antal deltagere. Evt. opsættes storskærm. 

7 Eventuelt 

  

8 Punkter til næste - og kommende møder ?          1/9,    6/10,    3/11,  1/12   

 

 ”Spar-på-vandet”-kampagne - bl.a. ift. gæstesejleres brug af drikkevand til bådvask. 

 Opgaver i havnen sensommeren 2022 

 ”Sommerhus-både”/husbåde i GLB-havn. 

 Nøglesystem: Bør GLB sløjfe nøglerne og i stedet indkøbe et tag-brik nøglesytem  

21-08-22 nbp 

 


