
GLB bestyrelsesmøder 2022 

 

Torsdag den 1. december kl. 19 i klubhuset  

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

1 Opfølgning på tidligere møder og opgaver 

 

 Hjemmeside: Der arbejdes på at synliggøre ”pligtarbejds-opgaver” på hjemmesiden - så 

medlemmer enkeltvis, parvis eller i team kan byde ind på at løse opgaverne. 

 Forslag om, at det bør være nemmere for medlemmerne at komme i kontakt med hinanden via 

hjemmesiden. Måske ”Havneplan” kan forsynes med billeder af medlemmerne - et koncept der 

selvfølgelig er frivilligt og vil kræve positivt tilsagn fra hvert enkelt medlem. 

 Sejlklubberne i Guldborgsund (SIG): GLB repræsenteres af Niels B. 

2 Orientering ved formand om daglige drift 

 Fokus på energiforbrug i klubhuset  

3 Orientering ved kasserer om foreningens økonomi  

 Opkrævninger for opbevaring af både på havnens P-område udsendes i løbet af december. 

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

 

 Guldborgland Bådelaug i LF-Folketidende med artikel om, hvad der rør sig på havnen/i klubben. 

 Medlemmer kan finde navn og tlf.nr. på hinanden ved at gå ind på GLB’s hjemmeside og klikke på 

”Havneplan” på denne side kan man se, bådpladserne og hvilken båd, der ligger på pladsen. Logger 

man sig ind øverst med kodeordet kan man også se bådens ejer. Og - på  ”Liste” anføres alle data 

på havneplanen - medlemmerne anføres dog ikke i alfabetisk rækkefølge. 

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

 

a) Havneudvalget:  

 På pligtarbejdsdagen 5. november blev de planlagte opgaver løst - en god dag :-) 

 Der indkøbes to rottefælder, der opsættes bag klubhuset 

 Nye papirhåndklæde-dispensere opsættes på klubhusets toiletter 

b) Bådplads-adm. (Henrik B.):  4-5 både på ventelisten. 

c) Kaptajn Hummel” 

d) Serviceteam: Holder en lille julefrokost i begyndelsen af det nye år. 

e) Vinterbadeafdeling (Bo A.): Den nye badeponton forventes søsat i begyndelsen af -23 

f) Ungdomsafdelingen: Senere i december - et skriv om afdelingen  mhp. synliggørelse af tilbuddet  

 6 Øvrige aktuelle emner / forslag: 

a Fastlæggelse af GLB-årskaldender: OK -  Søsætn. fre. 21/4. Kalender udsendes med julehilsen 

b Vinterbadeafdelingen ”5 Kolde Tæer” afholder 5-års jubilæum om morgenen tir. d. 27/12 

c Medlemsmøde tors. d. 12. januar 2023 kl. 19. Invitation udsendes. 

d ”Cafe Lagunen”: Kontrakt og forventninger drøftet.  

7 Eventuelt 

8 Punkter til kommende møder  1/12,  19/12, 5/1,  2/2,  2/3,  13/4,  4/5, 1/6,  29/6 ?   

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

  Pligtarb.opgaver - når vejret tillader det - jan - mart……og det tidlige forår -23 ? 

17-12-22 nbp 

 


