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Referat fra bestyrelsesmøde i Motorbådsklubben Guldborgsund d. 17-01-2019 
 
Fremmødte:  Bestyrelse  Int. 
  John Kildsgaard JK 
  Bent Jensen  BJ 
  John Ole Hansen JO  
  Kim Dybsø  KD   
  Karsten Staun KS  
  Lasse Christensen LC 
  Jens Erik Nikolaisen  JE   
 

Referent: LC 
 
Godkendelse af sidste referat: Godkendt 

Dagsorden: 
1. Siden sidst: 

Det har været positivt, med en del nye medlemmer, så vi håber det fortsætter 
Vi beklager at vi ikke fik meldt ud i tide, med aflysningen af julefrokosten 
 

2. Evt. opfølgning på referatet 
Ingen bemærkninger 
 

3. Diverse orientering og status: 
a. Formand: 

I forbindelse med en hændelse hos Vikingen, så blev hjertestarteren på vores hus hentet. 
Heldigvis så kom den ikke i brug, idet den pågældende person hurtigt kom til sig selv 
igen. 
Desværre så blev selve skabet som hjertestarteren sidder i, ved afhentningen revet helt ud 
af væggen og beskadiget. Efterfølgende blev starteren placeret udendørs uden 
beskyttelse. 
Vi valgte derfor at få den kontrolleret af leverandøren, samtidigt med at vi er nødsaget til 
at bestille et nyt skab. 
Dette er desværre en bekostelig affære, så derfor blev det besluttet at kontakte vores 
naboer på Sophieholmen, for evt. partnerskab omkring vedligeholdelse af hjertestarteren. 
Samtidig blev det besluttet at tegne en abonnements aftale, således at det sikres at 
hjertestarteren altid er driftsklar. 
Vi har stadig en tvist med Idebyg, omkring en regning som vi ikke vil betale for, så hvad 
der lige kommer til at ske, ved vi ikke endnu.  
 

b. Kasserer  

Vores regnskab har været hos revisoren, og alt ser ud til at stemme, Vi har desværre 

underskud på driften, men vi har ikke overtrukket vores konto, så i alt ser det fint 

ud. 

Fredag d. 22-02 vil der blive afholdt revisionsmøde, hvor bestyrelsen bliver samlet 

med revisorerne, hvor regnskabet bliver gennemgået, og forhåbentligt godkendt. 
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c. AMBA: 
Der bliver afholdt repræsentantskabsmøde, tirsdag d. 29-01, hvor en del af bestyrelsen 
møder op, det bliver afholdt i vores klubhus denne gang   
Vi rykker endnu en gang for uddybning af vores del af havnen, men der er ikke nogen 
afgørelse om kommunen vil være med til det, så det afventer vi ligeledes på. 
 

 
d. Broerne: 

Der vil blive udført skilte med betaling via Harba, som der bliver opsat i løbet af foråret. 
Flydebroen som der ligger udvendigt på nordbroen, har været oppe at hænger på pælene, 
da vi havde højvande sidste gang, så den er lagt ind i inderhavnen, da den er gået i 
stykker. Så derfor vil vi i den forbindelse, oprette en arbejdsgruppe blandt medlemmerne, 
til at få den repareret igen samt lagt ud til pælene igen. Men mere omkring det senere.  
 

e. Status medlemmer, herunder optagelse nye medlemmer: 
� Medlemslisten – opdateret november 2018 
� Følgende nye medlemmer er meldt ind: 3, der er 2 meldt ud. ☺ 
� Status nu på medlemmer er: 57, hvoraf 28 har bådplads nu og 7 som skal have en 

til foråret. 
 

4. Sager til behandling 
a. Generalforsamling: 

Der vil blive afholdt generalforsamling torsdag d. 28-02-2019, men der bliver udsendt en 
indbydelse til det snarest. 
 

b. Vedtægtsændringer: 
Bestyrelsen har nogle forslag til vedtægtsændringer, disse bliver udsendt sammen med 
indbydelsen til generalforsamlingen, da de skal godkendes ved dette møde. 
 

c. Valg: 
Ved generalforsamlingen er følgende bestyrelsesmedlemmer på valg - John, Bent, Jens 
Erik og Lasse 
 

 

5. Evt. 
a. Husk Claus Hinsch med frue afholder temaaften torsdag d. 24-01, indbydelse er udsendt. 
 
 
 
 
 
 
 

Næste bestyrelsesmøde er dato: Efter generalforsamlingen, når ny bestyrelse finder tidspunktet. 


