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Torsdag den 5. januar kl. 19  

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

0 HARBA - videomøde med HARBA om medl.adm.., bådpladser, opkrævn.-kontingent, bådplads mv. 

1 Opfølgning på tidligere møder og opgaver 

 
 ”Cafe Lagunen”: Kontrakt og forventninger - 2. arbejdsmøde 10. jan. kl. 19  

 Fokus på GLB’s el, vand, varme  - afregning, målere mv. OBS på  bl.a. stor varmtvandsbeholder 

 Nye papirhåndklæde-dispensere opsættes på klubhus-toiletter, når nuv.  papirhåndkl. er brugt 

2 Orientering ved formand om daglige drift 

 

 Det forventes, at medlemmer, der i vintersæsonen, 1/11 -31/3, har kabel til bådelaugets el-net 

selv er OBS på / har styr på deres el-forbrug/har aflæst el-målere, så forbruget kan 

sammenholdes med laugets målere/forbrug. 

 FLID-møde (Foreningen af Lystbådehavne i Danmark) - medl.møde 2/3 i Næstved,  GLB deltager 

3 Orientering ved kasserer om foreningens økonomi  

 
 Alle el-, vand-, varmemålere aflæst.   

 Er ved at afslutte regnskab for -22 og afslutte moms 4. kvartal 

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

 

a) Bådplads-adm. (Henrik B.) - fortsat 3-4 nye medlemmer m. både venteliste  

b) Havneudvalget: Prioriterer kommende pligtarbejdsopgaver 

c) Kaptajn Hummel”:Kontakt til smede, der skal færdiggør monteringsstativet til den nye pumpe. 

Kaptajn Hummel trækkes ind til mastekranen, hvor pumpen skal hejses ombord på flåden.  

d) Sekretær, Facebook, hjemmeside, PR 

e) Serviceteam: Arbejder bl.a. fortsat på færdiggørelse af den nye badeflåde. 

f) Ungdomsafdelingen: Der laves PR for afd. i januar mhp. at synliggøre GLB’s ungdoms-tilbud 

g) Vinterbadeafdeling (Bo A.): GLB er bevilliget kommunale midler til færdiggørelse af den nye 

badeflåde. Flere nye vinterbadere melder sig ind som aktive medlemmer 

5 Øvrige aktuelle emner / forslag: 

a GLB-repræs. i ”Sejlklubberne i Guldborgsund” (SIG)  og ”Guldborgsund Baltic Race Aps.” v. Niels B. 

b Medlemsmøde tors. d. 12. januar 2023 kl. 19 - indhold og organisering drøftet. 

c HARBA: Besluttet - at GLB fra 2023 sløjfer de gamle regneark og overgår til mere tidssvarende 

adminstrative løsninger i form af HARBA’s medlemsadm.-program/webplatform, der kan kobles 

sammen med et autoriseret regnskabsprogram.  

En løsning, der muliggør en mere hensigtsmæssig GLB-administration og vil spare tid for såvel 

kasserer, bådplads-tovhold. og sekretær.  

Nævnte HARBA-program er gratis og regnskabsprogrammet koster et par hundrede kroner/md.  

HARBA, der et kendt firma - og bl.a. bruges af flere sejlklubber på LF - bl.a. ”Sejlforeningen 

Vikingen” i Nykøbing F, overholder alle regler bl.a. ift. GPDR og sikkerhed. Ifm. overgang til 

HARBA’s adm. system justerer GLB’s bestyrelse laugets GPDR-politik og overfører følgende GLB-

medlemsdata til HARBA-web-platformen: Navn, adresse, mob. nr. mailadresse, alder (obligato- 

risk da GLB er godkendt forening), indmeld.dato, evt. bådtype, bådnavn, pladsnr., dimensioner, 

forsikring selskab/police - og endelig medlemskategori: aktiv-passiv-ungdom-vinterbademedl.  

https://harba.co/da/
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 GLB-medlemmer vil efterfølgende - med en unik kode - selv kunne tilgå deres eget ”database-

kort” og se de data GLB har registreret - og evt. selv ajourføre nogle af disse. 

Harba er også kendt for deres ”Havnepenge-modul”, som kan håndtere betaling/registrering af 

havnepenge - en løsning som havne - både i Danmark, Sverige og Tyskland - og mere end 17.000 

sejlere benytter sig af.  Havnepenge-modulet er ikke dyrt, og GLB vil efternærmere overvejelse 

evt. indgå aftale med Harba om denne løsning. 

 6 Eventuelt 

7 Punkter til kommende møder       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 ? 

  Affaldshåndtering: Ny lovgivning vedr. renovation vedr. affaldshåndtering bl.a. for erhverv 
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