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Referat fra bestyrelsesmøde i Bådsklubben Guldborgsund d. 13-10-2021 
 
Fremmødte:  Bestyrelse  Int. 
  John Kildsgaard JK  
  Charlotte Skov Jensen CS 
  Karsten Staun KS  
  Lasse Christensen LC 
  Kim Dybsø  KD 
  Claus Walther Hinsch CW 
  Thomas Hansen TH   
 
Referent: LC 
 
Godkendelse af sidste referat: Godkendt 
Dagsorden: 

1. Evt. opfølgning på referat 
Ingen bemærkninger 
 

2. Siden sidst 
a. Status på sæsonen: 

Overraskende god, der var kun nogle enkelte der betalte forkert, samt ser det ud til at alle 
har været tilfredse og igen rost vores forhold. 
 

b. Grillaften:  
Denne aften forløb godt, og der deltog en del nye medlemmer, så samlet var der deltog ca 
12 personer, så i alt en hyggelig aften. 
 

c. Møde AMBA: 
Der blev ved det sidste møde, aftalt at AMBA betalte for de sidste m³ ved oprensningen 
af havnen, så vi gerne skulle få det hele med. Samt bliver der skiftet en del pæle rundt i 
hele havnen, hos os bliver der ca. 2 til 3 stykker indtil videre.  
 

d. Dialog med kommunen ang. P-plads og haveanlæg: 
JK er i dialog med kommunen ang. Vores manglende p-pladser, samt vil vi gerne have en 
forklaring på, hvorfor kommunen betaler for det haveanlæg som der lige er blevet udført 
langs med den sidste boligblok ud mod havnen, dette område er jo ikke kommunalt.  

 
e. Ny plan for havneområdet: 

Der er nogle af bestyrelsesmedlemmerne som der har deltaget i de offentlige møde 
omkring den nye havnen plan, de fremlægger det som de har hørt til vores møde, og giver 
udtryk for at det ser lovende ud, måske ikke så meget for os sejlende folk, men mere for 
selve området. 
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3. Sager til behandling 
a. Standernedtagning. (herunder orientering om program m.m.) 

Indbydelse er udsendt, og der vil deltage 29 personer lørdag d. 23-10. maden og 
musikken er på plads, så det skal nok blive en god aften 
 

b. Oprydning/arbejdsdag 
Datoen vil være 30-10, og der bliver udsendt info både på mail, samt på FB omkring 
hvad der skal udføres, samt må i gerne melde jer til CW, så han ved hvor mange der vil 
komme og give en hånd med. 
 

c. Julefrokost. 
Indbydelse vil følge, og datoen bliver som planlagt lørdag d. 19-11, selve frokosten bliver 
som den plejer 
 

d. Julearrangement.  
Bliver rykket fra tirsdag d. 14-12 og til søndag d. 12-12, da vi mener at der nok vil være 
flere der deltager på en søndag. Her bliver der ligeledes fremsendt en indbydelse når 
program er fastlagt. 
 

e. Ventilation 
LC undersøger stadig mulighederne for en god og billig løsning, da det som vi ønskede, 
vil blive alt for dyrt. 
 

f. Regler for udlejning af klubhus. (oplæg til ændring vedlagt) 
Det blev drøftet og besluttet at udlejning af klubhus, fremadrettet kun vil være for 
medlemmer, da der har været nogle tilfælde hvor huset har været udlejet, og medlemmer 
gerne har ville været der samtidig, og nogle andre gange hvor der ikke er blevet ryddet 
ordentligt op, så derfor rykker vi lejeperioden og det vil kun være vores medlemmer der 
vil kunne leje det. Samt blev priserne forenklet og mere overskuelige. De er så vedlagt 
referatet. 
 

g. Fælles opkrævning af gæsteleje. (drøfte referat fra AMBA) 
Der er stadig en dialog mellem de tre havne omkring en fælles opkrævning af gæsteleje, 
men her kniber det med at vi kan blive enige med de to andre havne, Vikingen og 
Fiskeriforeningen. Så indtil videre fortsætter dialogen, og kan vi ikke blive enige, vil vi 
fortsætte som vi gjort indtil nu. 
 

h. Udflugt for bestyrelsen 
Så prøver bestyrelsen igen at arrangere en ekskursionstur for bestyrelsen og påhæng, for 
at komme ud og se hvordan andre klubber indretter deres klubhuse, samt for høre lidt om 
hvordan de ellers klare sig i hverdagen. Turen er planlagt til lørdag d. 05-02-22. 

 
4. Status på  

a. Regnskab 
Ser stadig godt ud, og med et pænt overskud indtil videre, så det blev godkendt af 
bestyrelsen. 
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b. Medlemmer 
 Bådpladser og medlemslisten – opdateret 25. juli 2021  
 Følgende nye medlemmer er meldt ind: 2, der er desværre 2 meldt ud.  
 Status nu på medlemmer er: 73, hvoraf 48 har bådplads nu 

 
c. Broerne 

Det blev vedtaget at der bliver indkøbt to nye bagagevogne, da de to vi har nu, er faktisk 
rustet helt væk, så det kan ikke svare sig at vedligeholde dem mere. 
Det er blevet besluttet af AMBA, at broerne skal algebehandles to gange, og første gang 
bliver allerede i år, og anden gang til foråret. 
Snore opsættes igen, for at skræmme måger og andre store fugle væk, dette lykkes 
utroligt godt sidste år. 
Så lige en påmindelse om at huske at fjerne jeres indhalertov, hvis i gerne vil beholde 
dem, for de bliver fjernet når de begynder på uddybningen af havnen.  
 

 
5. Evt.: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Næste bestyrelsesmøde er dato: 13. januar 2022 


