
”Molenyt” - sept. 2022   
 

 

Kære medlem, 

det var så den sommer - med sydeuropæiske temperaturer og masser af fint 

sejlvejr - også i august-september. Men - her 5 minutter over jævndøgn, skal vi igen vænne os til 

encifrede nattemperaturer og ustadigt vejr.  
 

FÆLLESTUREN i weekenden d. 17.- 18. sept. gik til Femø, hvor 6 både deltog. På Femø mødtes 

alle til before dinner i ”Stenbidderen”, inden grillene blev fyret op til fællesspisning - og 

aftenhygge. Efter hjemkost var alle enige om, at det havde været en god tur, og det blev 

besluttet at arrangere fællestur igen i -23,  og at datoen fastsættes i begyndelsen af året. 
 

Fredag d. 30. september inviterer bestyrelsen til FÆLLES GRILLAFTEN. 

Har du/I tid og lyst - så kom og vær med til fælles grill på havnen ved eller i 

klubhuset på fredag. Bestyrelsen sørger for varme grille fra kl. 18. Medbring selv 

mad og drikkevarer - ingen tilmelding  
 

BÅDOPTAGNING: 

 Søndag d. 16. oktober kl. 10: Bådejere der ønsker deres båd vinteropbevaret på havnen 

mødes og hjælper hinanden med at opsætte bådstativer og - vogne på havnens P-område, så 

de er klar til: 

 Fredag. d. 21. oktober fra kl. 9: Bådophaling med ”Nakskov Kran” /BMS. Det forventes, at 

de respektive bådejere er til stede ved bådoptagningen.   

Husk tilmelding til bådoptagningen senest 1. oktober helst til guldborglhavn@gmail.com 

eller evt. på SMS til 2065 0347. Evt. spørgsmål til Frans Balzer på tlf. 6026 1841.  

Pris for ophaling med kran d. 21. okt. er kr. 600, der afregnes kontant med Frans B. på dagen 
 

VINTERBADEAFDELINGEN arbejder pt. på at bygge en 8-kantet badeponton til 

erstatning for den gamle ponton, der er ved at splittes ad. Sæsonen starter lørdag d. 1. 

oktober fra kl. 8, hvor der frem til kl. 9.30 - for en 10-kr. - serveres morgenkaffe m. 

brød. Afhængigt af vejret - ved saunaen/evt.  i pavillonen. PS. - afdelingen har 5 års føs’da i dec. 
 

STANDERSTRYGNING 

lørdag d. 29. oktober kl. 13 markerer GLB afslutning på sejlsæson -22.  

Efter et standerarrangement med en tale samt nedhaling af GLB’s klubstander 

og ophaling af vinterbade-stander, er der fællesspisning og hygge i klubhuset i 

et par timer. Invitation udsendes medio oktober. 
 

"PLIGTARBEJDSDAG" for alle medlemmer. 

Lørdag den 5. november fra kl. 9 - 15.30  afvikler vi den sidste af de 3 årlige ”pligtarbejdsdage” 

fra kl. 9 - ca 15.30 Vi starter med morgenbord i klubhuset, hvor dagens opgaver fordeles. Mere 

derom i løbet af oktober. 

GLB-"SERVICETEAMET" mødes tirsdage fra kl. 9-12 til morgenbord. Herefter løser teamet 

diverse opgaver/serviceopgaver på havneområdet/ i laguets bygninger.  Har du tid og lyst så mød 

frem og vær med. Serviceteamet udgøres pt. af 4-6 personer. 
 

Husk, at du som medlem af GLB - efter aftale med formanden - kan leje klublokalet og det 

tilstødende SØ-lokale. Lauget har netop købt komplet service til 70 personer. Køkkenet vil 

endvidere blive opgraderet med div. gryder, skåle mv.  
 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen: Bruno T., Birte P., Henrik B., Lukas J., Niels B., Peter H. S.  og formand Niels Engel 

mailto:guldborglhavn@gmail.com

