
GLB bestyrelsesmøder 2022 

 

Tirsdag den 1. november kl. 19 i klubhuset 

 
 

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

1 Opfølgning på tidligere møder og opgaver 

  

2 Orientering ved formand om daglige drift 

 Maxi-77 efterladt på Bro3. Hjemhavn, Kalvehave, samt Politi kontaktes. (ejer er fundet) 

3 Orientering ved kasserer om foreningens økonomi  

 - ok, ingen bemærkninger 

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

  

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

 

a) Havneudvalget:. Materialer og fortæring til pligtarb.dagen er bestilt 

    GLB  har fokus på udgifter til el, vand og varme og varmt vand. Det sikres bl.a., af der kan  

     afregnes/afregnes for alt strømforbrug på broerne og på P-området. 

b) Bådplads-adm. (Henrik B.):  Der er pt. 3-4 nye medlemmer/både på ventelisten til sæson 2023 

c) ”Kaptajn Hummel” - pumpe afprøvet og OK. Pumpe gøres klar til montering på pumpe-flåden 

d) Serviceteam: 4-6 medl. mødes tirsdag og bygger pt. sammen med vinterbadere den nye 

badeflåde. Flåden forventes færdig til søsætning medio december. 

e) Vinterbadeafdeling (Bo A.): 25-30 GLB-vinterbadere bader en eller flere gang om ugen  

f) Ungdomsafdelingen (Bruno og Niels B.)  Sætter et skriv i Folketidende om ungdomstilbuddet i 

GLB. Der er pt. kun 3-4 ungdomssejlere tilbage.  

6 Øvrige aktuelle emner / forslag: 

a Bådophaling kort opsummering: 23-24 både blev halet på land - ingen uheld   

I okt. 2023 placeres de tungeste både tættest på servicebygningen.  

b Standerstrygning - kort opsummering: Birte Pawlik holdt en fin tale for ca. 40 fremmødte 

medlemmer. Efterfølgende var der fiskebord og hygge i klubhuset. 

c Pligtarbejdsdag lørd. d. 5. november kl. 9-14.30  

Ca. 35 medlemmer har tilmeldt sig arb.dagen. Prioriterede opgaver: 

 Montering af ”kryds” under Bro4,  

 Genetablring af bølge-skørt på NØ-side af Bro5 og for enden af Bro3.  

 Vedligehold.opgaver ved sauna og pavillon. 

 Rengør. af klubhus/køkken, oprydn. og lugning af udearealer, fejning og sprøjn. af broer   

 Transport af materiel til vinterdepot 

d Harba - status. HARBA-basic. GLB satser ikke på Harba 

 Evt. alternativ: ”Go Marina”…….undersøges 

e Arrangmenter i GLB vinteren 2022-23: F.eks. sidste fredag i måneden: januar, februar, 

marts:”Smage-arr.” kaffe, vin mv., livredd. 1. hjælp, foredrag. I sommerhalvår fællesgrill… 



GLB bestyrelsesmøder 2022 

 

7 Eventuelt 

 

ER DER NOGEN ?  

. . . . . .  der er friske på at lave mindre glasfiberreparationer på nogle af GLB’ fartøjer: 

 Vandcykel: To-tre mindre revner/huller i en vandcykel 

 Kajak: Et mindre hul i en af kajakkerne 

 Optimistjoller: Reparation er 2-3 joller: Ræling, fastmont. af hængestrop-beslag 

8 Punkter til næste - og kommende møder  1/12,  5/1,  2/2,  2/3,  13/4,  4/5, 1/6,  29/6 ?   

 

 Fastlæggelse af GLB-årskaldender - herunder bl.a. GLB-arrangementer vinteren -22-23 

 Medlemsmøde ultimo januar 2023 

 Vinterbadeafdelingen ”5 Kolde Tæer” - 5-års fødselsdag mellem jul og nytår dec.-22 

 Nøglesystem: Kan GLB’s med fordel udskifte nøglerne med et dig. tag-brik låsesystem ?   

15-11-22 nbp 

 


