
GLB bestyrelsesmøder 2022 

 

Torsdag den 1. september kl.19 i klubhuset  

REFERAT 

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

1 Opfølgning på tidligere møder og opgaver 

 
 Forestående pligtarb.opgaver på  havnen synliggøres snarest på hjemmesiden 

 Bestyrelsen inviterer medlemmer til fælles grillaften - fredag d. 30.sept kl. 18. 

2 Orientering ved formand om daglige drift 

 

 Der opsættes et nyt havnefoged-skilt - der henviser til ”Café Lagunen” 

 Rasmus T. har taget initiativ til at arrangere en 2022-afslutningstur til Femø   

Turen er planlagt til lør.-søn. d. 17.-18. sept. Tilmeld.frist man. d. 12. sept.  

Opslag udsendes / Rasmus T. er tovholder 

 Bestyrelsen introduceres til Twitter i løbet af oktober 

3 Orientering ved kasserer om foreningens økonomi  

 - 

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

 Henrik Bruhn indvilligede i at være teknisk backup / medadmin. på laugets Facebookside. 

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

 

a) Havneudvalget: Bølgelæhegn ved Bro3 - Serviceteamet monterer de sidste planker. 

b) Bådplads-adm. (Henrik B.): Der står 2-3 nye medlemmer på ventelisten. 

c) ”Kaptajn Hummel”: Bruno og Niels E. monterer flange  og rør på ny pumpe i uge 36. 

d) Serviceteam: En stabilt team på 4-5 medlemmer løser forefaldende opgaver. Medlemmer, 

der har tid og lyst er meget velkomne til at være med, tirsdag formiddag fra kl. 9-12.   

e) Vinterbadeafdeling (Bo A.): Tilbud på træ/reglar til ny badeflåde er indhentet. Forventet 

levering i uge 36. 3-4 medlemmer påbegynder bygning af flåden i uge 37. 

f) Ungdomsafdelingen (Bruno og Niels): Mange gode sejladsaftener med fin vind mv. Der er 

pt. 4-5 optimistjollesejlere. Flere af jollerne trænger til at blive renoveret. 

6 Øvrige aktuelle emner / forslag: 

a ”Guldborgsund Baltic Race” torsdag d. 25/8 - fre. d. 26. -hvor de deltagende både passerede 

Guldborgbroen ved 19-tiden begge dage.  

Bestyrelsen havde opsat fællesrådet store stjernetelt på moleområdet, hvor der blev solgt øl/vand 

og grill-pølser. 60-70 mennesker mødte frem til arrangementet begge dage. Der var noget uklarhed 

ift. hvor mange både, der deltog i kapsejladsen - der var annonceret med ca. 34, men kun 25 

passerede broen. 

b Opgaver i havnen sensommeren 2022 
Bro4: ”Kryds” under broen, anlægsplanker for enden af broen……. 
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c ”Sommerhus-både”/husbåde i GLB-havn. Hvor meget må man ”bo” i GLB’s havn 

Guldborghavn er en lystbådehavn - og bestyrelsen er pt. ikke indstillet på at tildele bådplads 

til husbåde plads. Man må ikke have folkeregisteradresse i GLB’s havn, Guldborgvej 352.   

d ”Spar på vandet”? Bør bestyrelsen opfordre til at begrænset brug af drikkevand til f.eks. bådvask? 

I 2023-gæstesejlerfolderen opfordres gæstesejlere til at bruge ferskvandet på broerne  med 

omtanke. 

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

Råd/vejledning samt evt. tilbud indhentes. 

f GPDR: Formel godkendelse af tidligere fremsendte/vedhæftede GLB-GPDR-skriv  

En revideret GLB-GPDR-politik godkendt - og den offentliggøres på GLB-hjemmesiden. 

7 Eventuelt 

 - 

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

 

 Nøglesystem - evt. udskiftning. 

 Bådophaling efterår 2022: Fre. d. 21/10 

 Standerstrygning: Lør. d. 29/10 

 Pligarbejdsdag: Lør. d. 5/11 

06-09-22 nbp 

 


