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Referat fra bestyrelsesmøde i Motorbådsklubben Guldborgsund d. 30-05-2018 
 
Fremmødte:  Bestyrelse  Int. 
  John Kildsgaard JK 
  Bent Jensen  BJ 
  John Ole Hansen JO - afbud 
  Kim Dybsø  KD   
  Karsten Staun KS  
  Lasse Christensen LC 
  Jens Erik Nikolaisen  JE   
 

Referent: LC 
 
Godkendelse af sidste referat: Blev ikke fremsendt 

Dagsorden: 
 

1. Siden sidst: 
Ingen bemærkninger, da husbyggeriet tager alle vores resurser  
 

2. Evt. opfølgning på referatet 
Ingen bemærkninger da det ikke blev sendt ud 

 
3. Diverse orientering og status: 

a. Formand: 
Der var bekymring omkring vores økonomi, da vi selv skal lægge momsen for byggeriet 
ud i første omgang, så der var enighed omkring et midlertidigt byggelån.  
 

b. Kasserer: 
Der var ikke noget at berette, da kasseren ikke kunne møde. 

 
c. AMBA: 

Der er udsendt et oplæg til kommunen, om at deltage/overtage oprensningen af havnen, 
da AMBA ikke har økonomi til at foretage det, så det bliver effektivt nok. 
Der ligger ligeledes et oplæg på forskellige muligheder for parkeringspladser i området, 
bla. hvor bådene ligger på vinterpladser, som måske kan lejes, så vi fra havnen ville 
kunne benytte området til parkering. 
 

d. Broerne: 
Der er indkøbt nye stiger til nordbroen, JE står for opsætning, og vil gerne have hjælp til 
dette, så han melder ud med tidspunkt, hvor vi håber der vil møde et par medlemmer op, 
som lige kan give en hånd med til dette. 
Der er lavet strøm på nordbroen, så alle tavler virker, og nye/brugte lamper er opsat, men 
mangler lige tilslutningen, hvilket sker snarest. 
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e. Status medlemmer, herunder optagelse nye medlemmer: 
� Medlemslisten – opdateret april 2018 
� Følgende nye medlemmer er meldt ind: 2, der er 0 meldt ud. ☺ 
� Status nu på medlemmer er: 57, hvoraf 30 har bådplads, + 1 i Slotsbryggen. 

 
 

4. Sager til behandling 
a. Status nyt klubhus: 

Byggeriet køre planmæssigt, men er stadig lidt bagud, ca. en uge, men entreprenøren 
lover stadig, at det skal nok blive afleveret til tiden, men vi er lidt nervøse for det passer. 
Der kommer desværre en del ekstra, som der ikke lige har været tænkt over, for som 
tidligere fortalt måtte vi skifte vores ingeniør, så der er mange små detaljer, som der ikke 
er taget stilling til, men indtil videre har det da kun været små bagateller, men ærgerligt er 
det da stadig.    

 
b. Klubtur i juni: 

Indbydelse er udsendt, så håber der vil være mange som vil deltage, på tur til Gedser. 
 

c. Ny hjemmeside: 
JO er i gang med opsætning af ny hjemmeside, da han har fundet en til at udføre det for 
os, til en overskuelig pris. Den gamle vi havde, var meget bøvlet at ændre i, så derfor tog 
vi beslutningen, og får nu en ny, som er mere overskuelig og anvendelig, både for os selv, 
men skulle også være det for gæstesejlerne, og andre som gerne vil bruge den.   

 
 

5. Evt. 
Ingen bemærkninger 

 
 
 
 
 
 
 
 

Næste bestyrelsesmøde er dato: 28-08-2018 


