
	

	 Bådklubben Guldborgsund	 28.	Februar	2019	

1	

	 	

Beretning for 2018 til generalforsamling 28. Feb. 2019. 
  
Endnu et år er gået, og igen er det tid til at afgive årets beretning. 
Et år som har budt på store udfordringer for vores gamle klub.  
 
Det som har fyldt allermest har helt sikkert været vores kamp for igen at kunne blive 
”herre i eget hus”. 
På sidste års generalforsamling glædede vi os til at der skulle begynde at ske noget, og 
det skal jeg i allerhøjeste grad sige at der gjorde. 
Henover foråret og forsommeren skred arbejdet stille og roligt frem. 
Der viste sig at være mange udfordringer undervejs. Den første var at få banket pælene 
der skulle bære huset ude over vandet i jorden/vandet. Glæden var dog stor hos os alle i 
bestyrelsen over at vi nu kunne se at der begyndte at ske noget. 
Snart efter blev der støbt ny grund, og her følte vi rigtigt at nu var vi på vej. Det var vi 
også. 
Midt på sommeren, mindst et par måneder forsinket, så overtog vi endelig vores fine nye 
klubhus, og vi kunne begynde at flytte ind og indrette det. 
Møbler og inventar var købt og stod klar, så allerede samme dag som vi fik overdraget 
nøglerne var en stor gruppe af vores medlemmer klar til at hjælpe med at få det på plads. 
Lækkert at se den opbakning når vi har brug for det. At vi så sammen også på dagen 
kunne fejre det sammen med nogle glas champagne, gjorde det til en rigtig god dag. 
Nogle af vores medlemmer havde også sørget for at vores flagstang var klar på sin nye 
plads til denne dag, så lidt symbolsk, så hejste vi også klubbens stander da vi havde fået 
overdraget nøglerne. Hidtil havde vi måttet nøjes med at have standeren på flagstangen 
på nordbroen. 
 
Selve arbejdet med at få klubhuset genskabt, var jo som bekendt lagt i hænderne på 
Idebyg. Det viste sig at være en noget mere kompliceret opgave end de havde regnet med, 
og desværre så fik vi lidt flere ”slagsmål” end vi kunne have håbet på. 
Heldigvis så blev langt de fleste løs på en god og konstruktiv måde i dialog imellem 
arkitekt, Idebyg og så Lasse, som gjorde et helt fantastisk stykke arbejde i denne proces. 
Hvilket vi også har belønnet ham for tidligere.  
Et enkelt udestående, har vi dog først fået endeligt løst her i februar måned. Slagsmålet 
gik på om vi skulle betale ekstra for en fjernvarme unit, (næsten 40.000 inkl. Moms.) 
man mente ikke at det stod i udbudsmaterialet at der skulle leveres en sådan.  
På en måde måske rigtigt nok, idet den ikke blev specifikt nævnt, men der stod at huset 
skulle leveres med gulvvarme.  
Man kan jo sige, at der ikke kommer meget varme rundt i huset uden selve unitten som 
forsyner slangerne med det varme vand. 
Vi fastholdt at vi ikke ønskede at betale ekstra for dette, og heldigvis så er det nu 
lykkedes at få regningen trukket tilbage. 
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Undervejs måtte vi dog lave en pæn stor regning, for bla. leje af vores midlertidige 
klubhus m.m. Denne har vi selvfølgelig også annulleret efter at vi er blevet enige. 
 
Samlet set, så må vi dog sige at vi økonomisk er i en situation i den kommende tid, hvor 
vi må vende hver en krone. Vi har brugt vores opsparede formue, på huset, og vi har ikke 
det samme råderum som vi har været vant til, men vi har holdt skindet på næsen og vi er 
stadig som klub stadig næsten gældsfri. 
Men mere om dette under regnskabet. 
 
Nu står huset her altså, og vi håber at det i de næste mange år må danne rammen om 
vores klub og de aktiviteter som vi plejer at bruge det til. 
Vi har dog prøvet at gøre lidt mere ud af udlejningen, idet vi synes vi har et godt produkt, 
som kan bruges lidt mere end vi har behov for. At vi så også kan tjene lidt penge til 
klubben gør jo heller ikke noget. 
Pt. Ser det ud til at mange gerne vil benytte denne mulighed, og huset er allerede booket 
mange gange i år. 
Dem der allerede har brugt det, har alle været glade og tilfredse, og roser det. Så mon 
ikke det bliver endnu mere i de kommende år. 
 
Medlemsmæssigt så har vi været endog meget presset. Det er ”dyrt at være uden klubhus 
i over et år. 
En del udmeldelser pga. solgte både, og stort set ingen tilgang hen over sommeren som vi 
ellers plejer. 
Heldigvis så ser det her før den kommende sæson meget bedre ud. Vi har fået mange nye 
medlemmer her i vinter, og alle med båd. Så det vil pynte noget på vores havn når bådene 
igen fylder lidt mere op end det vi så i 2018. 
 
Sommeren 2018 blev en af de allerbedste i mange år, og rigtigt mange af vores 
medlemmer fik heldigvis sejlet en masse gode ture rundt omkring i Danmark og udlandet. 
Det gør ikke noget hvis 2019 igen vil vise sig fra sin bedste side. Vi kan da håbe. 
Vi havde igennem sommeren pænt med gæster i vores del af havnen, men det giver 
efterhånden nogle store udfordringer at vi ikke har noget vand ved broerne. Dette skal der 
snarest gøres noget ved. Desværre så har AMBA’et pt. Ikke midler til det, idet det er ret 
dyrt. Men det nytter altså ikke noget at have en havn hvor bådene ikke kan sejle ind. 
 
Klubben holdt i sæsonen følgende arrangementer. 
 
Arbejdsdag for medlemmerne. 
Standerhejsning. 
Klubtur til Gedser. 
Klubtur til Nysted. 
Reception og Indvielsesfest i det nye klubhus. 
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Sejl sikkert aften. 
 
Ved disse arrangementer var der, kan man vel sige det sædvanlige fremmøde. Kun på 
klubturen til Nysted, var der et meget lille deltagerantal. Desværre så var vejret i netop 
denne weekend ikke med os, og mange havde ikke lyst til at sejle ud i vinden.	
Flere gange har vi tidligere måttet finde alternative steder at sejle hen (Guldborg) når 
vinden har drillet.	
Det blev ikke valgt denne gang, men er dog noget vi igen skal drøfte for fremtidige ture.  
Turen til Gedser blev en god tur for de deltagende. Ikke engang en smule regn da maden 
skulle tilberedes kunne ødelægge det for os. Tror vi kan sige at alle fik en god og 
hyggelig aften. 
Standerhejsningen foregik i det midlertidige klubhus. Denne gang med smørrebrød på 
menuen, og som sædvanligt blev dette også nogle fornøjelige timer, selvom rammerne 
var lidt anderledes i år. 
Standernedtagningen var i år lagt sammen med indvielsesfesten. 
 
Indvielsesfesten blev det helt store tilløbs stykke. Jeg må sige at det helt personligt 
glædede mig utroligt meget at vi fyldte huset totalt op til allersidste plads. Der kunne ikke 
være flere. Tror kun at det er NFH som til deres hjemmekampe i Power Arena er i stand 
til at samle flere mennesker på så lidt plads. 
Med rigtig god mad fra Viggården, og super underholdning af Lars Sørensen, så er jeg 
sikker på at alle fik en helt fantastisk aften. Tak for at I mødte op med Jeres gode humør, 
og gjorde denne aften til noget jeg i hvert fald aldrig glemmer. 
Ved receptionen om formiddagen mødte der også rigtigt mange op. Dejligt at se. 
Martin Lohse stod for den formelle del. Vi var glade for at han tog imod vores ønske om 
at markere det gode samarbejde som vi havde haft med Guldborgsund Kommune 
igennem processen med at få genopført vores klubhus. Ikke mindst i form at den 
økonomiske støtte som de gav. 
Endnu engang tak for de mange gaver som vi fik i forbindelse med receptionen. 
 
Her først på året, så lavede Claus og Sanne en fin klubaften hvor vi fik en god orientering 
om sikkerhedsudstyr mm. Fint fremmøde. Håber at vi får flere af denne slags 
arrangementer i de kommende år. 
 
Derudover har klubben deltaget i Vegwisir. 
En kapsejlads som startede op i 2017 med ret få både, men som i 2018 voksede sig pænt 
stor.  
Vi deltog med hjælpere i flere forskelige sammenhænge. Igen rart at vores medlemmer 
kommer og hjælper til når vi kalder. 
2 følgebåde som sejlede med bla. paramedicinere deltog vi også med.  
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Det er vores opfattelse at Vegwisir race er et spændende arrangement, som dog kræver 
noget tilpasning i de kommende år, for at kunne leve op til den standard som vi i hvert 
fald ønsker. 
Vi har som klub lavet en evaluering som er sendt til de ansvarlige, og det er vores 
forventning at vi deltager igen i år.  
Nu ved vi også hvad vi forventer, og ikke mindst kræver skal fungere bedre. 
Ingen tvivl om at dette arrangement er godt for både vores havn og byen.  
 
Rigtigt mange mødte op til vores arbejdslørdag, og der blev gjort en rigtig flot indsats på 
broerne.  
Vi håber at dette også vil gælde i år. 
Vi har en del opgaver der skal løses, så måske det ikke kun er denne lørdag at vi kan 
bruge hjælp. 
Jeg kan bla. nævne feks. flydebroen, hvor vi allerede har efterlyst hjælpere. 
 
I klubhuset skal vi have behandlet vores borde med olie, og vores stole skal have noget 
lædersæbe. Så meld Jer bare, vi vil blive meget glade for hjælpen. 
Disse opgaver behøver ikke vente til arbejdslørdagen, hvis nogen skulle have lyst til at 
gribe handsken. 
 
AMBA’et. 
Arbejdet foregår stille og roligt, og det er ikke så meget vi hører. 
Dog er det helt sikkert at der er nogle udfordringer i forhold til økonomi. Det er meget 
svært at få det til at hænge sammen. Derfor har man rettet henvendelse til kommunen om 
hjælp. Der vil snarest blive afholdt endnu et møde omkring dette. 
Det bliver dog nok svært at nå i mål, idet kommunen samlet har ønsker fra 
lystbådehavnene på hele 11. Millioner kroner. 
Vi må se hvad der sker. John Ole deltager i disse møder med kommunen. 
 
Der bliver en del udfordringer i de kommende år for AMBA’et. Bla. Må det forventes at 
vi samlet kan lave en vurdering af det forslag til Nykøbing Ø, som netop er sendt i 
offentlig høring af Guldborgsund kommune.	
Spændende projekt, men ikke uden udfordringer for lystbådehavnene i byen, som vi bør 
forholde os til og kommentere på. 
I de tegninger som jeg har set, er der hele 3 nye broer, hvilket ikke lyder særligt 
opløftende i forhold til besejling mod syd.	
Forhold omkring gennemstrømning af vand og tilgængelighed i øvrigt bør absolut også 
undersøges.	
Det ser endvidere også ud til at det eneste sted hvor vi pt. Har mulighed for placering af 
vores både om vinteren på land, ved Toreby Sejlklub ikke længere bliver tilgængeligt.	
Disse forhold kan vi næppe acceptere, og vil forhåbentligt protestere godt og grundigt 
imod.	
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Men på en eller anden måde spændende at se hvor det havner henne, og om der i det hele 
taget findes økonomi til projektet. 
 
Som noget af det sidste i beretningen, så vil jeg lige omtale det som vi om lidt skal 
behandle, nemlig vores forslag til vedtægts ændringer. 
Som I ved, så foreslår vi bla. en navne ændring i forhold til klubben navn. Vi ved godt at 
dette er et noget følsom emne at tage hul på, men det er altså bestyrelsens holdning at vi 
er nødt til at turde tilpasse os den tid vi er en del af, hvis vi skal overleve i fremtiden. 
Jeg håber at vi får en god og ordentlig debat om emnet , og vil selvfølgelig anbefale at vi 
bakker op om forslaget. 
Vi ønsker også i fremtiden at være en klub for dem der ønsker at komme ud at sejle på 
vores skønne Guldborgsund. 
 
Til allersidst så vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen for arbejdet i det forgangne år. 
Tak til John Ole for at på samvittighedsfuld måde at føre vores regnskab, selvom det 
absolut ikke har været en nem opgave i 2018, pga. byggeriet af huset. 
Tak til Bent for at holde styr på vores bådpladser, samt altid at være klar til at hjælpe 
næsten uanset om det gælder strøm på broerne, eller andre praktiske opgaver i og 
omkring klubhuset. 
Tak til Karsten for et ukueligt humør, og en altid stor velvillighed til at møde op og sørge 
for indkøb mm. til bla. vores klubture og arrangementer. 
Tak til Lasse for at skrive vores referater og altid sørge for at sende informationer m.m. 
ud til medlemmerne. Derudover selvfølgelig en ekstra tak for det enorme arbejde med 
genopførelsen af vores klubhus. 
Tak til Kim for især vedligeholdelsen af vores hus. Der er vist aldrig tidlige blevet pudset 
vinduer så tit. Også tak for at du tager dig af udlejningen på bedste vis. 
Tak til Jens Erik for din indsats i bestyrelsen igennem de år hvor du har været med. 
Du udtræder som bekendt denne gang, og derfor en særlig tak til dig. Du skal være 
velkommen tilbage igen en anden gang. 
 
Til sidst en stor tak til alle klubben medlemmer. En særlig tak for den opbakning som jeg 
personligt har fået, efter at jeg til indvielsesfesten bekendtgjorde min afgang. 
 
Jeg kan helt ærligt sige at jeg var kørt træt i det.  
Gamle medlemmer som efter mange år i klubben meldte sig ud. Bemærkninger om det 
nye hus, og alt det vi helt sikkert burde have lavet anderledes, tærede hårdt på lysten til at 
fortsætte. 
Som I nok har set, så står der på indkaldelsen til generalforsamlingen, at jeg er villig til 
genvalg, på trods af tidligere udmelding. 
Det skyldes bla. den opbakning og de mange positive tilkendegivelser jeg har fået. 
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Det skal I have stort tak for. 
Det er så senere selvfølgelig op til Jer om jeg skal genvælges, hvilket jeg selvfølgelig 
håber, nu da jeg har sagt ja til at genopstille. 
 
Med disse ord overlader jeg beretningen til generalforsamlingens debat, og forhåbentlige 
godkendelse. 
 
  


