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Referat fra bestyrelsesmøde i Bådsklubben Guldborgsund d. 03-10-2019 
 
Fremmødte:  Bestyrelse  Int. 
  John Kildsgaard JK 
  Bent Jensen  BJ 
  John Ole Hansen JO  
  Kim Dybsø  KD   
  Karsten Staun KS  
  Lasse Christensen LC 
  Claus Walther Hinsch CW   
 

Referent: LC 
 
Godkendelse af sidste referat: Godkendt 

Dagsorden: 
1. Siden sidst: 

JK sætter et stykke i avisen, der fortæller om den gode sommer vi har haft i klubben, hvor vi er 
blevet flere medlemmer, samt har været godt besøgt af gæstesejler, (det var lørdags udgaven d. 
05-10) 
Vores klub er blevet en del af en forening, af Guldborgsunds havne, for der igennem vil vi være 
mere synlige, og kan måske blive hørt lidt mere på i forskellige anledninger, bla. omkring 
fastlukning af broklap på Frederiks d. 9 bro 
Vores nye hjemmeside er kommet op og køre, så vi prøver at få den helt opdateret, så kom gerne 
med input ☺  
Link til hjemmeside: https://www.baadklubben-guldborgsund.dk/ 
 

2. Evt. opfølgning på referatet: 
3. Der har været afholdt evalueringsmøde omkring Vegvisir, hvor vi har fået vores del af de 

havnepenge, som vi var blevet tildelt, men der er ikke kommet selve opgørelsen på hele 
arrangementet, så det afventer endnu. 
 

4. Sager til behandling 
a. Aktivitetsdag 2: 

Der bliver udsendt indkaldelse senere, hvor der bliver listet op med de opgaver som der 
ønskes løst, men datoen er lørdag d. 26-10 

 
b. Vinterens program i øvrigt: 

Vi prøver lidt som sidste år, at finde på nogle emner, så vi kan mødes og have nogle 
hyggelige timer omkring disse, bla. har vi haft nogle interessante gæstesejler, som måske 
ville komme forbi, og holde et lille foredrag for os. Men mere om det, hvis vi kan det op 
og stå. 
Men ellers er i velkommen til at komme med emner, samt at afholde sådanne aftener. 

 

c. Skilte til klubhus: 
Vi arbejder nu på udførelse af tre skilte, hvor vi håber på de vil kunne sættes op inden 
standerhejsningen til næste år. 
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5. Diverse orientering og status: 
a. Økonomi: 

Vores økonomi ser stadig fornuftig ud, men nu kommer desværre udgifterne til vand, 
varme m.m. så der må så ser hvordan det ser ud, men kasseren er optimistisk, så det skal 
nok gå. 
Der bliver snart udsendt opkrævninger på kontingent for år 2020, med betaling d. 15-11, 
og det bliver igen med Harba, så husk at holde øje med jeres mail, hvor der jo kommer et 
link til betalingen. 
 

b. Broerne:  
Broerne bliver lukket ned efterhånden som bådene bliver taget op, og indhalerlinerne skal 
fjernes, for det er aftalt at vi vil prøve at få dem alle væk i år. 
Pælene på vores flydebro ved nordbroen, er blevet forlænget med kloakrør, som en prøve, 
for at se om vi kan undgå at broen glider af pælene ved højvande. LC har monteret dem, 
og MSE Entreprise har sponseret dem, KD har nogle rustfri stålbånd som CW skal 
montrer for at fastgøre dem, samt gøre at broen lettere kan glide forbi rørene. 
 

c. Status medlemmer, herunder optagelse nye medlemmer: 
� Medlemslisten – opdateret juli 2019 
� Følgende nye medlemmer er meldt ind: 0, der er 0 meldt ud. ☺ 
� Status nu på medlemmer er: 62, hvoraf 37 har bådplads nu 

 
 

d. AMBA: 
Der har været afholdt møde med formanden fra de ny opførte boliger, samt vores egen 
formand og Vikingens, snakke gik på parkeringspladser, hvor de var velvillige til at finde 
en løsning, så vi også kunne være der, ”Vi var der jo ligesom først” blev der sagt 
Vi blev opdateret på, at de ønsker at få udført en bro rundt om ”øen” som kunne bruges af 
gående, men også virke som et bølgeværn, for at skåne boligblokken. Men det at det 
kunne bruges af gående, var vi jo godt tilfreds med, så det var et godt møde, med udsigt 
til flere af slagsen. 
Der har været afholdt møde omkring husbåde, så der er nu fremsendt forslag til 
kommunen, om et ønske om dette 
Der er blevet drøftet prisstigning på gæsteleje, men ingen interne prisstigninger  

 
 

6. Evt. 
Status 1 års gennemgang: vi har fået udført selve arbejdet, men der har ikke været afholdt 
et afsluttende møde, skaden på vores gulvbelægning, har vi fået et svar fra Garant, som 
afviser at der er noget galt, men blot siger at det må vi regne med, og dette svar er vi ikke 
tilfreds med, så det arbejder vi lidt med endnu. 

 
 
 
 

Næste bestyrelsesmøde er dato: 16-01-2020 


