
	 Bådklubben Guldborgsund	 15	Februar.2022	

1	

	 	

Beretning for 2021 til generalforsamling 24. februar. 2022. 
  
Så er vi her igen, og det er endnu engang tid til at aflægge beretning for et år i vores 
bådklub. 
Et år som endnu engang blev hårdt ramt af Corona krisen hvilket har betydet enkelte 
aflysninger. 
Heldigvis så ser det ud til at vi nu er ovre det værste og at den kommende sæson vil blive 
lidt mere normal end de to foregående, selv om at alt nok ikke nogensinde bliver helt som 
det var. Mon ikke vi alle fremover vil tænke lidt mere over håndhygiejne og hvordan vi er 
sammen med mange? Det forsvinder helt sikkert ikke lige med det samme. 
 
Medlemmer. 
Medlemsmæssigt så har det været et lidt mere normalt år end 2020 var. Vi har haft 
enkelte udmeldelser men også stort set samme antal indmeldelser så vi er lidt flere end 
sidste år. 
Der er dog her sidst på sæsonen solgt nogle både så vi igen har enkelte ledige pladser 
både på nordbroen og ved flydebroerne. 
Men lad os nu se om ikke det ændres inden sæsonstart, der plejer at ske noget de næste 
par måneder og så vidt vides er der ikke mange både til salg i vores klub pt. 
 
Sommeren 2021.  
Vi havde i sommeren 2021 lidt flere gæstesejlere i vores del af havnen hvilket jo er 
glædeligt ud fra både et økonomisk og et socialt synspunkt. 
Flere gæster giver lidt mere liv i klubhuset hen over sommeren, hvilket er ret hyggeligt 
for dem som ikke selv er afsted på togt. 
Det er stadig sådan at vi kun modtager meget positive reaktioner fra de gæster som vi har 
i vores del af havnen. 
Eneste anke har været dybden på flere af vores pladser. 
Enkelte har måttet kæmpe en smule for at komme ud fra pladserne men heldigvis så 
skulle dette problem jo nu være løst efter den uddybning og oprensning som der er blevet 
lavet her i vinter. 
Samarbejdet med medlemmerne omkring rengøring i klubhuset fungerede rigtig fint hele 
sommeren. Lækkert at man ønsker at deltage i dette og vi vil helt sikkert gentage det i 
den kommende sæson. 
Det bliver dejligt at vi nu kan garantere 2,2 meter i hele havnen. Det har været længe 
undervejs. 
 
Arrangementer i løbet af sæsonen. 
Heldigvis så lykkedes det os i 2021 at afvikle følgende arrangementer. 
Standerhejsning. 
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Generalforsamling i Maj. 
Klubtur til Nysted. 
Klubtur til Femø. 
Guldborgsund Baltic Race. 
Grilaften i klubhuset. 
Standernedtagning. 
Julefrokost. 
 
Standerhejsning. 
Standerhejsningen foregik stadig i coronaens skygge, hvilket betød at vi måtte rykke helt 
udendørs. 
Vi fik dog tændt grillen og lavet en masse pølser som blev serveret med tilbehør. 
Der var mødt rigtig mange medlemmer op så det rent faktisk blev et par hyggelige timer. 
Det er da ikke utænkeligt at vi kan gentage noget af dette i år, selv om vi nu kan komme 
ind i huset og ikke behøver at stå udenfor og spise. 
Vi må se hvad der bliver besluttet. 
 
Klubturen til Nysted. 
Selv om vi pga. udfordringerne med åbninger af broen havde været nødt til at flytte turen 
fra august til juni så var der som sædvanligt pænt fremmøde og vi fik som nogle gode 
dage. Vejret var med os så vi kunne igen sidde ude på terrassen og nyde vores mad, det er 
dog stadig sådan at vi sagtens kan være mange flere på disse ture.  
 
Tur til Femø. 
Selv om vi var lidt udfordret at kraftig vind så lykkedes det for alle både at komme både 
til og fra øen uden de store problemer. 
Vi havde denne gang valgt at købe maden færdig fra Femø kro. 
Desværre så levede dette absolut ikke op til forventningerne, hverken på kvalitet eller 
pris, men så blev vi da denne erfaring rigere. 
Der er eller blevet gode forhold for arrangementer som vores på havnen. Den nye 
bygning er fantastisk til hygge og festligt samvær. Det kunne dog ønskes at der var noget 
køkkenudstyr m.m til rådighed men det kan jo være at det kommer. 
Mon ikke vi kommer igen en anden gang, det tror vi. 
Vi håber at flere af de ”nye” vil tage chancen og deltage på disse klubture. Vi er sikre på 
at de vil blive taget godt imod og hygge sig. 
 
Guldborgsund Baltic Race. 
Efter at vi havde forladt den kapsejlads, som vi ikke må nævne ved navn, så var det nu tid 
for at prøve kræfter med vores egen. 
Det er ikke bare lige noget som man løber i gang fra den ene dag til den anden. 
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Det lykkedes dog at få ca. 20 sejlere afsted og tilbagemeldingerne fra deltagerne var 
heldigvis positive. 
I BG havde vi bla. fået opgaven at stå for tracking gruppen. 
Det var dejligt at flere af vores medlemmer meldte sig som deltagere. Det håber vi vil 
være tilfældet igen i år hvor der forhåbentligt vil blive lidt mere at se til med flere 
deltagende både. 
Vores klubhus udgjorde igen sekretariat for sejladsen og det virkede i år fremragende. 
Vi har fået et fantastisk samarbejde med de øvrige klubber ud af dette fælleskab omkring 
kapsejladsen. 
Det var glædeligt at Toreby Sejlklub i år indgik i dette samarbejde det tegner godt for 
fremtiden. 
 
Grilaften i klubhuset. 
På en ret råkold aften i starten af september blev der holdt fælles grill aften i klubhuset. 
Lækkert at flere af de seneste medlemmer mødte op til denne aften. Desværre så var der 
til gengæld ikke ret mange af klubbens øvrige medlemmer som havde prioriteret at 
deltage så antallet af deltagere var nok lige en smule for lavt. 
Dette til trods så blev den hyggelig aften med en masse snak på tværs af bordet. Det er 
altid hyggeligt at mødes over god mad og lidt rødvin. Vi fik da også lidt af den 
sædvanlige gode klubkaffe. 
 
Standernedtagningen. 
Da vi endelig igen fik muligheden for at holde noget fest i klubhuset så havde vi i år sat 
alle sejl ind for at få en god aften i klubhuset. 
Vi havde igen bestilt hovedretten fra Viggården og den levede absolut op til vores 
forventninger. 
Forretten og decerten stod vi så selv for. 
Der var også bestilt levende musik men desværre så blev ham vi havde bestilt syg på 
dagen, men det lykkedes dog booking firmaet som havde løst opgaven for os, at finde en 
erstatning. 
Han var nu også ok men nok ikke en vi bestiller igen. 
Under middagen havde bestyrelsen en lille overraskelse til Per Christensen som til sin 
egen store overraskelse blev udnævnt til æresmedlem i Bådklubben Guldborgsund. 
Det var en fuldt fortjent hæder som vi var meget glade for at kunne give ham. 
Per og Bodil er nogle af de medlemmer som vi altid ser til vores arrangementer og som vi 
altid hygger og griner en masse sammen med. 
Hvem husker ikke Muhamedami i Guldborg? 
Ja den eneste der ikke husker det, er nok Per! 
Aftenen i øvrigt forløb som den skulle med fri bar og en smule dans, men mon ikke vi 
alle lige skal vende os til at vi nu igen kan feste som før? 
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Vi tror på det og mon ikke vi igen i år prioriterer denne aften og bruger det som det koster 
at holde en sådan fest. 
 
Julefrokost. 
Igen i år havde Karsten og hjælperne tryllet og der blev serveret de gode traditionelle 
retter som hører til en julefrokost. 
Der var god stemning som ikke alene skyldes den tilhørende snaps, men også at 
deltagerne hyggede sig i vores skønne klubhus. 
I bestyrelsen har vi efterfølgende drøftet hvordan vi får lidt flere deltagere ved denne 
aften. En af vores løsninger bliver at der måske kan være lidt længere tid imellem 
standernedtagningsfesten og julefrokosten. Det vil vi kigge på i år. 
 
Aflysninger pga. Corona. 
Juleafslutning. 
Desværre så var restriktionerne i december ikke lige med os i forhold til at lave en familie 
juleafslutning med gløgg og æbleskiver. 
Vi håber at vi er heldigere med dette nye indslag til næste år, vi vil i hvert fald forsøge 
igen og så håbe på at det kan lykkes. 
 
Klubaften i januar. 
Ligeledes så vi os nødsaget til at udsætte januars klubaften. Men det betyder så at vi nu 
har noget at glæde os til i Marts. 
Vi har nemlig aftalt med Casper og Britt at de i stedet kommer og fortæller om deres tur i 
coronaen skygge den 24. marts. 
Så reserver allerede dagen nu det skal nok blive en hyggelig aften som også vil byde på 
kaffe og måske hjemmebag. 
 
Musik på terrassen. 
De oprindelige planlagte musik på terrassen arrangementer i jule valgte vi at aflyse. 
Denne gang ikke pga. corona men andre praktiske problemer i forhold til afvikling som vi 
ikke lige havde forudset. 
Vi drøfter dog om ikke vi vil prøve igen til næste sommer. 
Så må vi se om det lykkes at prioritere dette. 
 
Andre arrangementer. 
Udover klubbens egne arrangementer så deltog klubben også sammen med andre klubber 
på havnen i turistforeningens sankt hans event. 
Klubberne deltog med rigtig mange både på vandet som kom sejlende ind imod 
bålpladsen med lys og flagmarkeringer på bådene. 
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Det var et meget flot skue og det er glædeligt at vi er blevet inviteret til at deltage igen i 
år. Vi håber at mange både fra BG vil deltage. 
Hans Jørgen fra Vikingen og Claus Walther fra BG deltager i styregruppens arbejde. 
 
Emner af mere generel art. 
 
Udlejningen af klubhuset. 
Efter at vi desværre oplevede lidt problemer med rengøring i forbindelse med udlån til 
eksterne folk, så besluttede vi i bestyrelsen at vi fremadrettet kun vil udlåne klubhuset til 
klubhuset til klubbens medlemmer og kun i en lidt mere begrænset vinterperiode.  
 
Ølautomat. 
Som vi orienterede om ved sidste års generalforsamling så var det vores plan at få 
anskaffet en ny automat. 
Desværre så var der store fejl på den maskine vi havde fået leveret og vi krævede handlen 
annuleret. 
Siden er det ikke lykkedes os at finde en automat som kan leve op til det vi ønsker, så 
indtil videre fortsætter vi med køleskabet og mobile pay. Det går foreløbigt også meget 
godt og det er vores indtryk at der stort set bliver betalt for det hele. 
Stærkt gået. 
 
Ventilation. 
Heller ikke her er det lykkedes os at komme i mål. 
Vi arbejder stadig på sagen og håber det lykkes en dag. 
Det er i hvert fald nødvendigt at vi snarest kan finde en løsning. 
 
Parkering. 
Dette fylder stadig og er et stort problem. 
Der arbejdes på forskellige løsninger da de tidligere aftaler med bla. Bo fra Bohus 
åbenbart ikke gælder på trods af at både vi og Guldborgsund kommune har disse på mail 
med positive accepter. 
 
Frederik den IX bro. 
Som alle jo ved så gav arbejdet med installation af det nye signalsystem på broen 
udfordringer med begrænsede åbninger det meste af perioden fra sidst i august til sæson 
slut. 
Vi prøvede forgæves at trænge igennem med ønsket om nogle daglige åbninger hvilket 
desværre ikke lykkedes officielt. 
Heldigvis så fandt vi ud af at personalet på broen var ret fleksible og prøvede at sikre de 
åbninger som de kunne også på de dage hvor de egentlig ikke måtte. 
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Men desværre var der alligevel mange dage hvor broen var låst fast og derfor ikke kunne 
åbnes. 
Det var hele tiden vores holdning at de perioder hvor broen skulle spærres ligeså godt 
kunne lægges i vinterperioden. Dette ønske kunne Bane Danmark som står for arbejderne 
desværre ikke imødekomme. 
I den forbindelse skal det så siges at vi her i vinter har fået en tilkendegivelse fra BDK at 
de nu i udbudsmaterialet til entreprisen af den nye bro ved siden af, har indføjet i 
udbudsmaterialet i hvilke perioder det kan accepteres at broen spærres for åbninger. 
Disse ligger alle uden for vores normale sejlsæson. Så lad os blot håbe at dette bliver 
overholdt. 
Vi kan se frem til enkelte perioder hvor gennemsejlingsbredden vil kunne være 
formindsket men vi tænker ikke at dette vil have den store betydning for vores lystbåde. 
 
AMBA’et. 
Der har ikke været meget mødeaktivitet i det forløbne år. 
Der er dog rent praktisk blevet kommunikeret en del på mail m.m. 
Ved det nyligt afholdte repræsentantskabsmøde blev det besluttet at droppe planerne om 
fælles opkrævnng af gæstesejlere, da vi ikke kunne finde en fordeling som alle ville være 
tilfredse med. 
 
Uddybning/oprensning. 
Oprensning og uddybning er endelig blevet udført.Selve uddybningen forløb stort set som 
forventet, selv om firmaet der skulle udføre opgaven blev ramt af den tragiske ulykke ved 
Bornholm som kostede to sømænd livet og hvor den ene stadig ikke er fundet. 
Prammen som blev sejlet ned var netop på vej til Nykøbing F. for at virke som transport 
skib med det opgravede materiale. 
Da dette ikke kunne lade sig gøre, betød det at det lille skib som kunne komme ind og 
grave selv måtte sejle rigtig mange ture frem og tilbage, hvilket gjorde at perioden det tog 
at grave blev noget længere end forventet. Heldigvis så fik vi ikke vinter så alt gik 
alligevel op i en højere enhed og uddybningen er nu afsluttet. 
AMBA’et har selv betalt for en del, da det bevilgede beløb fra Guldborgsund kommune 
kun strakte til en delvis uddybning hvilket vi ikke fandt hensigtsmæssigt. 
 
Vedligeholdelse af vores broer. 
Der har igennem de seneste år været kæmpet en brav kamp af især Claus og Thomas for 
at bevare nordbroen i den standard som vi ønsker. 
Det har været en hård kamp imod vejr og vind og den har været næsten umulig at vinde. 
Dog må vi sige at det trods alt er lykkedes rimeligt godt. 
Vi har dog nu her efter vinterens storme og højvande måttet indrømme at opgaven nu er 
for stor for os selv. 
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Vi har derfor bedt AMBA’et om at sikre broen således at den ikke forsvinder helt inden 
for kort tid, hvilket vi faktisk godt kan frygte. 
AMBA’et har nu fået et tilbud hjem og det er vores håb at selvom det koster en del penge 
at man vil prioritere dette arbejde og snarest få sikret broen. 
Også sydbroen ved Vikingen trænger til en kærlig hånd så der er tale om lidt af et projekt 
til samlet omkring 250.000 kr. men desværre bydende nødvendigt. 
I forbindelse med uddybningen af havnen så er stort set alle vores pæle ved Nordbroen 
som tidligere skrevet taget op. 
Vi har lavet en oversigt over hvor vi ønsker dem placeret igen. En plan som sikrer os en 
enkelt plads mere ved Nordbroen. Når dette arbejde er afsluttet vil vi lave en plan for 
bådenes placering som sikrer mest optimal udnyttelse af pladseren. Dette kan og vil helt 
sikkert betyde at enkelte både vil blive flyttet og man dermed vil få en ny plads. 
Så når opkrævningerne kommer for bådpladserne, så læg lige mærke til hvilket 
pladsnummer som står på opkrævningen så alle kommer ind på de rigtige pladser. 
Af samme grund har vi et par nye medlemmer som endnu ikke har fået pladsnummer for 
deres både. 
 
GBR. (Guldborgsund Baltic Race Aps) 
Ved den ordinære generalforsamling var der genvalg til alle medlemmer af bestyrelsen. 
Her er vi repræseret med klubbens formand som er næstformand i Aps’et. 
Carl Erik er formand og Per Thomsen fra Stubbekøbing er direktør. Sådan en skal der 
nemlig være i et Aps. 
Vi har modtaget en skrivelse fra Morten Brandt som anklager os for at have ”stjålet” fra 
hans kontakter for at fremme vores egen kapsejlads. 
Vi har dog fået en advokat til at afvise påstanden og vi venter roligt på et evt. næste træk 
fra Morten som vi dog ikke forventer kommer, da han ikke har noget at have det i, men 
går det så går det. Det siger noget om hvorfor det var godt at vi slap ud af samarbejdet 
med ham. 
Trods få deltagende både, så gav sejladsen et pænt overskud som vi besluttede at overføre 
til de kommende år. 
Guldborgsund Kommune har bundet sig for en aftale på 3 år og vi forventer et tilskud 
igen i år af tilsvarende størrelse som sidste år. 
Her for nyligt er det for at sikre flere deltagende både, blevet besluttet at både med op til 
5 deltagere kan deltage på de enkelte ruter. 
Vi ved at der i hvert fald er mindst en båd fra os som forsøger at samle besætning til 
deltagelse. Vi håber det lykkes og mon ikke klubben er klar til at give en eller anden form 
for økonomisk tilskud hvis det lykkes. 
Selve kapsejladsen ledes af en styregruppe bestående af bla. Carl Erik, Per Thomsen 
Susanne Lohse, Michael Saunte samt Martin Sønderskov så det er i gode hænder. 
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Jørgen Boysen har forladt gruppen da han ikke anså det for realistisk at få etableret en 
kampsejlads som lever op til det som han ønsker. 
 
Forslag vdr. sondering af sammenlægning med Vikingen. 
Nogen ville nok tro at dette ville fylde en del i denne beretning hvilket det dog ikke 
kommer til at gøre, da det jo er sat på dagsordenen som et selvstændigt forslag. 
Her vil en evt. drøftelse jo så naturligt blive taget. 
Vi håber dog at I vil tage godt imod forslaget når vi senere når vi når til dette. 
Det er vigtigt at understrege at det er en enig bestyrelse som står bag forslaget som 
ligeledes vil blive fremsat til generalforsamlingen hos Vikingen. 
 
 
Tak. 
Til allersidst så vil jeg igen i år, sige tak til bestyrelsen for arbejdet i det forgangne år. 
 
Tak til Lasse for at skrive vores referater og altid sørge for at sende informationer m.m. 
ud til medlemmerne.  
Du har fuldstændigt styr på dette og har en hukommelse som en elefant. Intet i forhold til 
diverse registreringer opkrævninger m.m. bliver overladt til tilfældighederne. 
Desværre så fik I i efteråret solgt Jeres båd og du har derfor besluttet at du ønsker at 
forlade bestyrelsen i utide. 
Det er vi selvfølgelig ret kede af, men det er dog såre forståeligt. 
Vi vil derfor udtrykke en meget stor tak for det arbejde som du igennem årene har udført 
for klubben. Særligt i forbindelse med bygningen af vores klubhus. 
Da I jo stadig er medlemmer af klubben, så håber vi stadig at se jer i klubhuset 
indimellem. 
Vi har da også flere gange tidligere haft deltagere på vores klubture i campingvogn. 
 
Tak til Charlotte for på fantastisk overskuelig måde at føre vores regnskaber. Der er sku 
altid styr på det og vi føler en meget stor tryghed for at alting er i orden. 
Vi bliver holdt godt i ørerne med bilag og andet, så alt kan være 100% i orden hver gang. 
Det er super lækkert. 
 
Stor tak til Claus for at styre broerne og vedligeholdelsen af disse med hård hånd. 
Der bliver aldrig gået på kompromis med kvaliteten af det arbejde der skal udføres. Vi 
skal dog her sige at vi har givet Claus en smule ”fri” her i foråret da han har andre 
opgaver der skal løses. Men lad os nu se, om han kan holde sig væk? Mon ikke han vil 
gøre alt for at sikre at vi andre kan klare det godt nok. Vi er jo kun rene amatører ved 
siden af det arbejde som han kan lave.J 
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Thomas får en stor tak for altid at sørge for at der er kolde øl m.m. i klubhuset. 
Han er derudover en uvurderlig hjælp til Claus på broerne. 
Det udgør sammen et godt team som forstår at lave mange praktiske ting. 
Det er dog ikke kun Claus som får en hjælpende hånd af Thomas, det gør alle vi andre i 
bestyrelsen også. Vi siger bare til, så er han klar. Stor tak for det. 
 
Kim passer som sædvanligt trofast de opgaver som byder sig i og omkring klubhuset. 
Der bliver pudset vinduer, vasket af, malet og ryddet op så det altid er en fornøjelse at 
komme i huset. 
Udlejningen af huset passer han også og det har ikke været en hel nem opgave her i 
corona tiden. 
Tak for indsatsen. 
 
Til sidst også en tak til Karsten som trofast sørger for indkøb, madlavning og andre 
forberedelser til vores klubarrangementer. 
Selv om han ikke længere har båd så kom han alligevel sejlende til Femø (med færgen) 
og sørgede for at være med til at vi alle kunne have en hyggelig aften. 
En ny tradition fik han måske også skabt, da han og Jette medbragte lækkert hjemmebag 
til vores skibbermøde på klubturen i Nysted. Vi glæder os allerede til næste gang. 
 
Som afslutning også her en særlig tak til de heldigvis mange medlemmer som altid møder 
op og hjælper os i bestyrelsen når vi beder om det. 
Ingen nævnt og ingen glemt. I ved alle hvem i er. 
 
Uden Jer medlemmer, så var der ingen klub. 
 
Med disse ord overlader jeg beretningen til generalforsamlingens debat, og forhåbentlige 
godkendelse.  


