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Beretning for 2020 til generalforsamling 27. maj. 2021. 
  
Så er vi her igen, og det er endnu engang tid til at aflægge 
beretning for et år i vores bådklub. 
Et år som vel på ingen måder blev som vi havde forestillet os 
det ved sidste års generalforsamling. 
Knapt var den afsluttet og referaterne sendt ud med vores 
årsprogram før landet og verden blev ramt af Corona krisen. 
 
En krise som vi stadig lever med og som fylder en hel del i 
alles hverdag. 
Hvem havde sidste år forestillet sig at f.eks. nu først er i stand 
til at afholde vores generalforsamling her i maj måned, og ikke 
sidste torsdag i februar som vi altid plejer. 
 
Medlemsmæssigt har det på trods af, eller måske endda pga. 
Corona været et godt år. Vi har fået flere nye medlemmer, og 
samtidigt har vi fået en del nye både i vores havn.  
Faktisk så ser det her ved den nye sæson, ud til at vi får mere 
eller mindre fyldt op i det nordlige bassin.  
Endda også flere både udvendigt, mindst 2 af de større er på 
vej.  
Pt. har vi flere henvendelser om ugen, og de sidste pladser 
indvendig tror jeg vil være besat inden vi når hen til 
sommerferieperioden. 
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Udlejningen af vores klubhus i vinterhalvåret var ellers som 
nævnt på sidste års generalforsamling kommet ind i en god 
gænge, og der var stort set booket alt hvad der kunne. 
Næsten alt blev dog desværre aflyst, og vi måtte refundere 
flere som allerede havde betalt. 
Lige nu går alle vist og venter, så det er begrænset hvor meget 
vi har booket til den kommende tid. Vi kan blot håbe at det på 
et tidspunkt igen bliver aktuelt og vi hermed kan tjene lidt til 
vores klub i løbet af vinteren hvor vi alligevel ikke bruger 
huset så meget. 
 
Sommeren 2020 blev ligesom 2019 vejrmæssigt lidt af en 
blandet fornøjelse, hvilket gav tilfredsstillende med gæster i 
havnen. 
Det blev dog lidt sent på sæsonen inden vi så de første tyske 
sejlere, men alt i alt så nåede vi en del mere end vi frygtede på 
et tidspunkt i foråret. 
 
Igen i år, så er langt det fleste af vores gæster meget glade for 
at besøge vores havn, og de roser alle sammen den gæstfrihed 
og hjælpsomhed som de møder hos alle jer medlemmer ude på 
broerne.  
Nu ser det heldigvis også ud til at der vil blive uddybet i hele 
havnen til efteråret. Der er blevet givet en klaptilladelse, 
kommunen har bevilget pengene og der er ikke kommet nogen 
indsigelser på tilladelsen så nu skulle det være ganske vist. 
Det bliver dejligt. I øvrigt også godt for os på anden måde idet 
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vi heldigvis også er begyndt at se flere sejlbåde og 
motorsejlere som ønsker at ligge i vores del af havnen. 
 
Formanden for AMBA’et Henrik Piil har en ide om at vi skal 
have samlet opkrævning af gæsteleje for hele havnen. 
Som sådan en ok ide som vi arbejder videre med. 
Der er og vil dog helt sikkert blive nogle udfordringer med at 
finde en fordelings formel som alle tre klubber vil kunne 
acceptere. 
Her kan vi nemt blive lidt klemt, idet både ”De grønne” og 
Vikingen er mere indstillede på dette end vi er og at de første 
oplæg indeholdt en fordeling som helt tydeligt gav en stor 
indtægts fremgang for i hvert fald en af klubberne. 
Man er derudover ret ”irriterede” over at vi friholder pladserne 
på hovedbroen til gæstesejlere, hvilket vi jo nok heller ikke 
kan ret meget længere da vi jo snart vil have fyldt op på øvrige 
pladser. 
Pt. er det dog blevet udsat i hvert fald til næste år, da vi jo ikke 
har kunnet mødes og få nogle drøftelser i gang. 
Vi må se hvor det ender. 
 
Det er ret begrænset hvilke arrangementer klubben har afviklet 
i sæsonen. Men følgende er det dog lykkedes at gennemføre. 
 
Standerhejsning. 
Klubtur til Nysted. 
Standernedtagning. 
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Standerhejsningen var dog på ingen måder som den plejede, 
idet vi alle var på vores egne både og at formandens tale blev 
live-streamet via Facebook. 
Det skete under det motto som Danskerne lærte at kende godt i 
løbet af året, nemlig ”sammen men hver for sig”. 
Det er mit indtryk at de fleste på trods af forholdene fik hygget 
sig på bådene. Der blev i hvert fald delt en del billeder af de 
forskellige menuer rundt omkring. Jeg kunne se at der var det 
sædvanlige tilbehør på alle billeder, så det blev vist godt nok 
under de omstændigheder som der var. 
 
 
Klubturen til Nysted i efteråret blev desværre så det eneste 
arrangement som vi fik lov til at gennemføre i løbet af selve 
sæsonen med deltagelse af vores medlemmer. 
Her var der pænt fremmøde og vi fik som sædvanligt nogle 
gode dage. Vejret var med os så vi kunne sidde ude på 
terrassen og nyde vores mad, som i år var meget fine 
rødspætter som vi sammen havde lavet. 
Da vi var udendørs, så var det nemmere for os at overholde 
alle Corona restriktioner. 
 
Med nedlukning af klubhuset i en stor del af året, så blev alle 
øvrige arrangementer som sagt aflyst, hvilket selvfølgelig var 
dybt beklageligt, men sådan har det jo været overalt i året der 
er gået. Vi kan nu blot håbe at den genåbning som pt. er i 
gang, ikke betyder at vi igen må lukke helt ned. 
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Standernedtagningen blev derfor alene foretaget af 
repræsentanter for bestyrelsen. 
Her var det i formandens fravær næstformanden Bent som 
holdt den obligatoriske tale. Denne blev også denne gang live 
streamet via klubbens facebook gruppe. 
Vi håber at mange af Jer fulgte med hjemmefra. 
 
Reelt har vi jo faktisk også afholdt et enkelt arrangement siden 
sidste års generalforsamling, nemlig dette års standerhejsning. 
Her måtte vi heldigvis samles, i hvert fald udendørs og det var 
meget glædeligt at vi rent faktisk mødte næsten 40 personer op 
og at vi sammen kunne nyde de pølser som bestyrelsen havde 
grillet. 
Lad os håbe at dette bliver et godt tegn for den kommende 
sæson. 
 
Jeg har i hvert fald det håb at vi kan afvikle nogen af denne 
sæsons arrangementer, gerne dem alle sammen. 
Det første er pt. planlagt som klubturen til Nysted i weekenden 
den 18-20 juni. 
Pga. arbejderne på Frederik IX bro så har vi været nødt til at 
flytte Nysted turen fra august til juni, så alle har mulighed for 
at deltage. 
Plan for øvrige arrangementer vil snarest blive fastlagt og 
sendt til alle medlemmer. 
Vi kan dog allerede nu sige at der også bliver en klubtur i 
august, nemlig i den sædvanlige weekend 13-15. Hvor vi 
sejler hen finder vi ud af på første bestyrelsesmøde.  
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Igen i 2020 var det planen at klubben skulle deltage i 
afviklingen af kapsejladsen Vegvisir. 
De involverede klubber var dog af den overbevisning, pga. 
Corona situationen, at arrangementet ikke kunne afvikles 
under forhold som var sikre for hjælpere og deltagere hvorfor 
kapsejladsen blev aflyst. 
Dette var bla. Morten Brandt som står bag sejladsen meget 
fortørnet over, og kom med nogle udmeldinger omkring os 
alle, som vi ikke ville finde os i hvorfor vi sammen med 
Guldborgsund kommune opsage samarbejdet. 
Vi var dog enige om at vi gerne ville lave en tilsvarende 
sejlads i fremtiden, hvorfor vi har dannet en APS 
Guldborgsund Baltic Race som vil stå for fremtidige sejladser. 
Der er indgået en partnerskabsaftale med kommune som 
støtter sejladsen økonomisk. 
Pt. er der 17-18 tilmeldte, hvilket svarer til de første år med 
den tidligere sejlads. 
Så det bliver spændende at følge. Vi ser i hvert fald frem til 
begivenheden med glæde, og håber at mange af jer vil hjælpe 
til i weekenden. Det bliver den sidste weekend i august.  
 
Vores klubhus vil igen blive omdannet til sekretariat under 
hele sejladsen, hvilket betyder at der vil være en masse liv i 
huset i hele perioden. 
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Samarbejdet med de andre klubber i området er blevet styrket 
igennem de seneste år. Bla. viste kampen for at bevare broen 
som en bro der kan åbnes at vi kan opnå resultater når vi står 
sammen. 
Ligeledes så er det nu også lykkedes at få fokus på sejlrenden 
sydpå. Den er nu blevet målt op flere gange og mærkerne er 
sat sådan at det nu igen er trygt for alle at sejle denne vej. 
Det skal vi så nu blot have fortalt især vores tyske gæster, så 
de igen finder vej til vores havn nu hvor der heldigvis igen 
bliver åbnet op for dette. 
 
Inden jeg går over til at orientere lidt fra andre områder så er 
jeg desværre lige nødt til at omtale en sag som kom til at fylde 
en del hos de fleste af os i sommeren 2020. 
Et medlem som beklageligvis er ret syg, fik skabt nogle 
forhold på en af vores broer og omkring sig, som vi fik en del 
udfordringer af. 
Jeg vil ikke komme nærmere ind på dette, da I jo nok alle 
kender historien, men er nødt til at orientere om at bestyrelsen 
desværre så sig nødsaget til at bortvise vedkommende fra 
vores klub og havn jf. vores vedtægter. 
En sørgelig historie som vi er meget kede af. Vi har stor 
forståelse for det svære i situationen for de mennesker som var 
tæt forbundne med vedkommende. 
Det skal derfor her understreges at vi kun har ros til overs for 
familiens forsøg på at håndtere situationen således at den ikke 
ville komme dertil hvor den desværre endte. 
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De kunne ikke gøre mere. Stor tak for at forsøge, I ved selv 
hvem I er. 
 
 
AMBA’et. 
Her sker der ikke ret meget.  
Der er dog kommet en ny formand Henrik Piil og han prøver 
ihærdigt at arbejde for vores interesser overfor kommunen 
m.m. 
Det er ikke altid lige nemt. 
Der har ikke været afholdt møder i året der er gået, alt er 
foregået via mailkorrespondance så det er altså heller ikke 
nemt. 
Der vil snarest blive afholdt repræsentantskabsmøde hvor der 
bla. er valg, så må vi se om ikke der kan komme lidt mere 
gang i det igen. Vi har i hvert fald brug for at det fungerer. 
 
Så lidt om det kommende år. 
Vi arbejder i øjeblikket med at få løst nogle udfordringer 
omkring i og omkring vores klubhus. 
Især parkeringsproblemerne omkring havnen fylder en del. 
Pt. arbejder vi sammen med kommunen for at finde nogle 
løsninger. 
Bla. en inddæmning af området inde i havnen fra roklubben og 
over til fiskeriforeningen er i spil. 
Både vi og kommunen er ikke helt enige i at den nye plads 
kun er for beboerne, men der kan desværre ikke siges mere om 
dette ligenu, da det vist nok drøftes på højt plan pt. 
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Inden for kort tid må vi desværre nok også belave os på at 
vinterpladsen vil blive inddraget til andre formål. Vi er dog 
allerede i dialog med kommunen om at finde alternative 
løsninger. 
I selve klubhuset har vi også lidt udfordringer.  
Der kommer f.eks. vand ind ved det ene vindue. Nogle har vist 
nok fundet en løsning og det vil man snarest forsøge for at få 
løst problemet. Jeg håber det bedste. 
Vi har samtidigt også nogle ret vigtige, men desværre også 
dyre, ønsker som vi arbejder med.  
Temparaturen i klubhuset når solen skinner. Her undersøges 
der pt. om der kan findes en løsning med ventilation eller 
afskærmning således at vi kan få temperaturen ned.  
En ny eller nyere øl automat som kan sikre et måske bredere 
sortiment og som ikke kører uafbrudt for at holde kold stor 
også højt på vores ønskeliste. 
Lys udvendigt på vores meget fine navneskilt mod Nord, så 
det tydeligt kan ses fra hele nordhavnen hvor man hører til, 
regner vi også med at få lavet i løbet af sæsonen. 
 
Det er alt sammen selvfølgelig noget som koster en hel del, 
men som er nødvendige hvis vi også i fremtiden skal kunne 
markere os som en attraktiv og spændende klub at melde sig 
ind i. 
Heldigvis så vil I om lidt når Charlotte præsenterer vores 
regnskab se at vi har penge til rådighed til at sætte dette i 
gang. Desværre vil det måske nok betyde at vi næste år ikke 
kan præstere et tilsvarende overskud, men det er vel heller 
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ikke nødvendigvis et mål i sig selv. Vel i princippet heller ikke 
særligt fordelagtigt, da vi pt. f.eks. må betale for at have 
pengene stående i banken. 
Så vær her bare helt rolige, vi foreslår i år ingen stigninger i de 
priser som vi har for pæleleje mm. 
 
Til allersidst så vil jeg også i år, sige tak til bestyrelsen for 
arbejdet i det forgangne år. 
 
Først tak til Charlotte for at du på en yderst samvittighedsfuld 
måde har ført vores regnskab. 
Du overtog posten sidste år efter John Ole. Ikke nogen nem 
opgave, men du er gået til opgaven med en ildhu som på alle 
måder lever op til det som vi havde forventet. 
Først lavede du lige en lille revolution ved at få købt og 
installeret et regnskabssystem og ført alle vores posteringer 
her. 
Dernæst sørgede du for at vi i bestyrelsen hele tiden er 
opdateret på hvordan økonomien er. 
Dette har så faktisk medført at vi har kunnet spare den 
omkostning som vi havde til at få regnskabet ført af en revisor. 
Ca. 10000 kr. årligt i besparelse for klubben.  
Selv vores revision var begejstret da de forleden foretog 
revision, for som de sagde, du har virkelig styr på det. 
Godt gået, du laver faktisk nu selv det som der tidligere var to 
personer om. 
 



	 Bådklubben Guldborgsund	 27.	Maj	2021	

11	

	 	

Tak til Bent for i mange år at have været en rigtig god mand 
for klubben. 
Utallige er de arbejdsopgaver som du har udført for klubben. 
Men absolut også for bestyrelsen og klubbens øvrige 
medlemmer. Du har altid været parat til hjælp. 
Desværre så har I nu solgt båden, og projekt sommerhus fylder 
en masse, hvorfor du har besluttet at forlade bestyrelsen for 
denne gang. 
Dette er yderst forståeligt, men vi håber når projektet er 
afsluttet, at vi ser Jer med båd i klubben igen. 
Tak for det meget store arbejde. 
 
Tak til Karsten for et ukueligt humør. Vi håber at du nu hvor 
båden er genopstået fra ”kirkegården” vil blive et endnu større 
aktiv for klubben end du altid har været. 
Dejligt at du holder os andre fast når du synes vi træder lidt 
ved siden af. 
Da du nu samtidigt er gået endegyldigt på pension, så tror jeg 
at vi kan finde på endnu flere opgaver til dig i fremtiden. 
Måske du endda vil stå for vores nye arrangement julebanko? 
 
 
Tak til Lasse for at skrive vores referater og altid sørge for at 
sende informationer m.m. ud til medlemmerne.  
Tak for at jeg altid kan ringe til dig og få gode råd om 
praktiske forhold i og ved klubhuset. Du er altid klar. 
Et projekt der her kan nævnes, er den fine trappe som nu fører 
op fra Nordbroen til øen. 
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Du er også altid en god deltager på vores klubture hvor du 
tager en stor tørn med alle de praktiske gøremål som vi altid 
som bestyrelse har. 
 
Tak til Kim for især vedligeholdelsen af vores hus. Indkøb til 
øl automaten og at sørge for at den altid er fyldt op, hvilket er 
vigtigt i dagligdagen. 
Det er også altid Kim der sørger for at vi kan kigge ud af 
vinduerne i klubhuset. Jeg kan blot sige at der mange vinduer 
at pudse, og der er højt op til nogle af dem. 
At den tidligere lakerede søjle på terrassen nu står flot og 
malet er også hans fortjeneste. 
 
Tak også til Claus for din store praktiske indsats i bestyrelsen. 
Lækkert at have en person i bestyrelsen som altid har en 
praktisk løsning på de problemer som vi oplever.  
Jeg ved slet ikke hvor jeg skal starte og ende hvis jeg skal 
opliste alle de opgaver som du har påtaget dig i det år som er 
gået. Kan faktisk blot opfordre jer alle til at gå en tur rundt på 
vores broer og læk mærke til at alt funker og er i orden. 
Nyd lige alle de fine skilte på klubhuset imens. 
Sådan en person kan vi slet ikke undvære, men skal passe på 
og pleje godt.  
 
Til sidst en stor tak til alle klubben medlemmer. En særlig tak 
til de medlemmer som altid møder op og hjælper os i 
bestyrelsen når vi beder om det. 
Ingen nævnt og ingen glemt. Vi ved hvem i er. 
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Uden Jer medlemmer, så var der ingen klub. 
 
Med disse ord overlader jeg beretningen til 
generalforsamlingens debat, og forhåbentlige godkendelse.
  


