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Referat fra bestyrelsesmøde i Bådsklubben Guldborgsund d. 02-05-2019 
 
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: 

Vi har fået forlænget vores spiritusbevilling endnu en gang, men med lidt strengere krav end 
sidst, så der bliver lidt at følge op på. 
Der har været en forespørgsels på leje af klubhus, til en 18 års fødselsdag, men her bliver de 
afvist, da vi ikke ønsker at der bliver afholdt ungdomsfester i vores klubhus.   
 

2. Evt. opfølgning på referatet: 
Vi har fået udført vores logo, og det kan ses her på referatet, så det bliver sat på alle vores 
dokumenter fremadrettet. 
 

3. Diverse orientering og status: 
a. Formand: 

Kommunen har lukket af for vandet til bad, i vores handicapbadeværelse, da de ikke 
ønsker at det bliver brugt i vinterhalvåret, dette er vi ikke tilfredse med, så vi vil klage 
over det, og vil komme med nogle forslag/løsninger til dem, så vi håber de vil åbne for 
vandet igen. 
 

b. Kasserer  

Vores økonomi køre med et underskud, som vi gerne vil rette op på, og håber det at 

bliver lidt bedre over sommeren, men vi søger gode ideer, hvor vi kan få lidt 

indtjening, for ellers må vi varsle evt. stigninger på kontingent m.m. 

Så meld gerne tilbage, hvis i sidder med nogle gode forslag.. 

 
c. AMBA: 

Der er ikke sket det store siden sidst, ud over JK er kommet med som formand for BG 
 

d. Broerne: 
Vores trækvogne bliver sat i stand af CW 
 

e. Status medlemmer, herunder optagelse nye medlemmer: 
� Medlemslisten – opdateret april 2019 
� Følgende nye medlemmer er meldt ind: 0, der er 0 meldt ud. ☺ 
� Status nu på medlemmer er: 58, hvoraf 33 har bådplads nu  
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4. Sager til behandling 
a. Status arbejdslørdag  

Det var en god dag, hvor der blev udført meget, de gule striber på vores broer, blev 
opfrisket, borde blev behandlet med olie, og en del andre ting, alt i alt en god dag 
 

b. Flydebro 
Den er blevet skilt ad, og det ødelagte er skiftet, og er klar til at blive lagt ud igen 
Der bliver slået en ny pæl, der hvor den gamle er knækket (er sket efterfølgende)  
Så en stor tak til broteamet ☺  
 

c. Standerhejsning 
Der har været en god tilslutning, med mange nye medlemmer, så det ser ud til, at skulle 
blive en god dag. 

 
 
 

5. Evt. 
Der blev drøftet om vi skulle være med i vild med vand, men der var enighed i bestyrelsen 
om, at det var vi ikke, da de andre klubber omkring os heller ikke deltog. 

 
 
 
 
 
 
 

Næste bestyrelsesmøde er dato: 06-06-2019 


