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Referat fra bestyrelsesmøde i Motorbådsklubben Guldborgsund d. 18-01-2018 
 
Fremmødte:  Bestyrelse  Int. 
  John Kildsgaard JK 
  Bent Jensen  BJ 
  John Ole Hansen JO 
  Bo Wettersløv BW   
  Karsten Staun KS  
  Lasse Christensen LC 
  Jens Erik Nikolaisen  JE   
 

Referent: LC 
 
Godkendelse af sidste referat: Godkendt 

Dagsorden: 
 

1. Siden sidst: 
Tiden er gået med forberedelse af udbudsmateriale, budrunden, samt modtagelse af tilbud på 
opførelse af vores nye klubhus. 
 

2. Evt. opfølgning på referatet 
Opfølgninger er under AMBA 

 
3. Diverse orientering og status: 

a. Formand 
Ingen bemærkninger 

 
b. AMBA 

Der er kommet nye pæle hjem, hvor de fleste skal slåes på hovedbroen ud for Vikingens 
klubhus. 
Inder havnen er endelig blevet uddybet, så nu skulle vores kommende gæstesejlere ikke 
gå på grund mere. 

 
c. Kasseren 

Der har været lidt opstartsproblemer med det nye opkrævningssystem fra Harba, hvor der 
har været en del tilfælde, hvor der er skrevet en forkert mailadresse, eller andre små 
detaljer der har gjort, eller gør at vi måske stadig mangler at få de sidste kontingenter 
betalt. 
Men ellers ser det ud til at det er gået godt, for det ser ud til at de fleste har fået betalt til 
tiden, samt på det indbetalings link, som der er sendt ud, hvilket vi også opfordre til. 
Der holdes revisionsmøde fredag d. 16-02-18, hvor vi grundet omstændighederne, er 
blevet inviteret ud til Walther, som vi i bestyrelsen har været meget tilfreds med, og 
takket ja til. 
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d. Broerne 
Der mangler endnu nogle redningsstiger på vores broer, dette er noget AMBA står for, så 
der skal bestilles nogle flere, som der skal sættes op, når de kommer hjem. 
Der skal ligeledes skiftes nogle planker på nordbroen, samt monteres et bølgeværn på 
hovedbroen, lige ud for klubhuset. Materialer vil blive bestilt, så de kan skiftes/monteres 
lige inden opstart af sejlersæsonen. Og her håber bestyrelsen, at når det skal ske, at der vil 
dukke en masse frivillige op, så det hurtigt kan blive udført ☺ LC står for indkøb og 
planlægning 
 

e. Status medlemmer, herunder optagelse nye medlemmer. 
� Medlemslisten – opdateret okotober 2017 
� Følgende nye medlemmer er meldt ind: 0, der er 3 meldt ud. 
� Status nu på medlemmer er: 67, hvoraf 38 har bådplads, + 1 i Slotsbryggen. 

 
 

4. Sager til behandling 
a. Klubhus 

d.d. har været dagen hvor der indkommet tilbud på opførelsen af vores nye klubhus, det 
har været valgt udbudt, som en hovedentreprise, så der kun er en som der skal stå for 
opførelsen. 
Det ser ud til at det var Idebyg, som var den billigste, men prisen var desværre en lille 
smule højere end budget, så derfor har vi valgt at gå i forhandling med dem, for at finde 
nogle besparelser, som gør det muligt at få det opført, hvis de ønsker at deltage i dette. 
Det eneste som var udbudt selvstændigt, var køkkenentreprisen, og her var det Designa 
Køkken som var de billigste, men her var prisen ligeledes lidt højere end budget, så dem 
vil vi ligeledes gå i forhandling med. For begge parter, er det nogle små ændringer som 
der skal til, så vi håber at det nok skal lykkes, så vi når vores mål, at få det opført til vores 
sæsonstart.. 
 

b. Generalforsamling torsdag d. 22. februar 
Indbydelse vil blive sendt ud, hvor der så derefter bliver mulighed, for at indsende 
forslag, som kan behandles på dagen. 
Bestyrelsen har besluttet at der vil blive fremlagt en kontingentstigning, beløb vil blive 
fremlagt, og drøftet på dagen. 

 

5. Evt. 
Bestyrelsesmødet blev afholdt hos BJ, da der var problemer med strømmen i vores 
midlertidige klubhus, så stor tak for det Jensen ☺  
 
 
 

Næste bestyrelsesmøde er dato: fastsættes efter generalforsamlingen -2018 


