
GLB bestyrelsesmøder 2022 

 

Torsdag den 5. oktober 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 

 
 Status på aftaler vedr. Café Lagunen 

 Der opsættes en whiteboard - infotavle tv. for klubhusets hovedindgang. På tavlen informeres 

om GLB-aktiviteter og andre forhold vedr. bådelaugets.  

2 Orientering ved formand om daglige drift  

 
GLB og Sejlfor. Vikingen har besluttet at opsige aftalen om. gensidig reduktion i havneafgiften, når 

de to klubbers medlemmer anløber hinandens havne. 

3 Orientering ved kasserer om foreningens økonomi  

  -  

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

  

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

 

a) Havneudvalg:. Planlægger pligtarb.dag 5/11. Invitation og info om opgaver mailes ud ultimo okt.  

b) Bådplads-adm. (Henrik B.): Der er pt. 2-3 både på venteliste til sæson 2023. 

c) ”Kaptajn Hummel” - Pumpen er nu færdig og klar til at blive testet - forventeligt i uge 42-43 

d) Serviceteamet: Bygger sammen med vinterbadere en ny badeponton. Forventes søsat primo nov.  

e) Vinterbadeafdeling (Bo A.): Fin sæsonstart lør. d. 1/10 - med kaffe og rundstykker. v. pavillonen.  

f) Ungdomsafdelingen (Bruno og Niels B.): Sidste træningsaften i sæsonen mandag d. 10. oktober. 

Herefter fastlægges ungdomsafdelingens vinterprogram. 

6 Øvrige aktuelle emner / forslag: 

a Fælles bådophaling: Fredag d. 21. oktober. 23 både tilmeldt. Frans Balzer  er tovholder 

b Standerstrygning: Lør. d. 29/10 kl. 13. Fiskebord mv. Invitation udsendes medio okt.   

c ”Pligarbejdsdag”: Lør. d. 5/11 - opgaver der skal løses,  

 Havnen ”pakkes sammen” for vinteren, Borde-bænkesæt mv. køres til vinteropbevaring. 

 Bro5: Ca. 8 m. bølgelæ-skørt genetableres. 

 Bro 4: Montering/fastgørelse af ”kryds” under broen. 

d Fælles grillaften den sidste fredag i måneden - ej d. 28/10, da der er standerstrygning d. 29. okt.  

 Næste fælles grillaften er fredag d. 25. november -  fælles æbleskive-grillaften. 

 Den sidste fredag i januar, februar, og marts arrangeres f.eks.  vinsmagning etc. 

7 Eventuelt 

  

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

 
 Afventer tilbud på evt. udskiftning af nuværende nøgle-system med et ”brik-system” 

 Foredrag i Guldborgland Bådelaug vinteren -22-23 …forslag  (evt. søge tilskud i GBSK) 

16-10-22 nbp 

 


