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Referat fra bestyrelsesmøde i Bådsklubben Guldborgsund d. 12-08-2021 
 
Fremmødte:  Bestyrelse  Int. 
  John Kildsgaard JK  
  Charlotte Skov Jensen CS 
  Karsten Staun KS  
  Lasse Christensen LC 
  Kim Dybsø  KD 
  Claus Walther Hinsch CW 
  Thomas Hansen TH   
 
Referent: LC 
 
Godkendelse af sidste referat: Godkendt 
Dagsorden: 

1. Evt. opfølgning på referat 
Ingen bemærkninger 
 

2. Siden sidst 
a. Status på besøg i sommer: 

Vi har været godt besøgt af gæstesejlere, selvom de først kom sent på sæsonen. 
Men det ser desværre også ud til, at der så heller ikke kommer så mange flere i år, for 
efter broen er lukket hele ugen, er gået helt i stå, hvilket det ikke var sidste år. 
 

b. Klubtur Nysted - Femø: 
Begge ture har været nogle hyggelige dage, blot med for få deltagere, om det så er pga. 
Corona, eller vores medlemmer ikke har lyst til disse ture, ville være rart at få oplyst, for 
så kan det være at vi skal finde på noget andet, eller blot lade være med at afholde noget. 
Så vi opfordrer medlemmer til at melde ind hvad de synes? Gerne på mail. 

 
3. Sager til behandling 

a. Guldborgsund Baltic race: 
Vores Formand JK har haft dette opslag på vores FB gruppe, og der mangler stadig et par 
stykker, så henvend jer gerne til ham, hvis i vil hjælpe til "#$% 
TRACKING GROUP. 
SÅ ER DET TID, TIL AT LIDT FLERE AF JER, GIVER TILSAGN OM AT HJÆLPE 
TIL I FORBINDELSE MED AFVIKLINGEN AF GULDBORGSUND BALTIC RACE 
DEN 26-28 AUGUST. 
JEG SKAL BRUGE EN DEL FOLK HELE DØGNET FRA TORSDAG AFTEN KL. 
21.30 TIL LØRDAG KL. CA. 15.30. 
DET ER FRIT, AT ANGIVE ØNSKER FOR HVILKE TIDSRUM, SOM PASSER, SÅ 
VIL JEG FORSØGE AT FÅ PUSLESPILLET TIL AT GÅ OP. 
VI VIL ALTID VÆRE MINIMUM 2 AF GANGEN. 
GIV GERNE EN MELDING HER ELLER PÅ MAIL. 
JOHN.KILDSGAARD@MAIL.DK ELLER TLF. 20520990. 
 
HELST HURTIGT, OG SENEST TIRSDAG DEN 3. AUGUST. 
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JEG HÅBER AT DER ER RIGTIG MANGE SOM GERNE VIL VÆRE MED. 
 
RIGTIG GERNE OGSÅ MANGE AF DE NYE MEDLEMMER SOM VI HAR FÅET I 
ÅR. 
EN SMULE PC KENDSKAB ER EN FORDEL DA VI SKAL HOLDE ØJE MED DE 
DELTAGENDE BÅDES PLACERING PÅ PC 
 

b. Grill aften: 
Som vil være lørdag d. 4. september, indbydelsen er udsendt, og det blev vedtaget at det 
skal være som vi har gjort de foregående år. 

 
c. Standernedtagning: 

Indbydelse vil følge senere, og her blev det vedtaget at vi prøver at gøre det til aften igen, 
så det bliver lørdag d. 23. oktober kl. 17:30 
 

d. Ølautomat: 
Det blev jo besluttet at skifte vores automat, og vi fandt også en, men da den kom frem 
og skulle tilsluttes, viste det sig at den ikke var samlet inde i, og forhandleren, ville ikke 
gøre noget ved det, måtte de tage den retur, uden at tilbyde nogen anden løsning. Vi 
nåede desværre at få den gamle solgt og fjernet inden den nye kom frem. 
Vi forsøgte at finde en anden model, men kunne ikke lige finde en der kunne det som vi 
ønskede den skulle, så indtil videre, kan man købe ål og vand, som står i vores køleskab. 
Og vi leder videre, indtil vi finder lige den som kan den skal kunne. 

 
e. Ventilation: 

Det blev ligeledes besluttet at vi skulle gøre noget ved den manglende ventilation i 
klubhuset, og her har vi fået nogle tilbud, som ligger lige i den høje ende af hvad vi 
vil/kan betale for det, så det blev besluttet at vi prøver at finde andre og billigere 
løsninger, så vi kan få løst det problem. 

 
4. Status på  

a. Regnskab: 
Det ser stadig fornuftigt ud, og det går godt med betaling med mobilepay, især ved 
havnepenge fra gæstesejler, men også ved salg af øl og vand. 
 

b. Medlemmer: 
Ø Bådpladser og medlemslisten – opdateret 1. juni 2021  
Ø Følgende nye medlemmer er meldt ind: 2, der er 0 meldt ud. J  
Ø Status nu på medlemmer er: 73, hvoraf 47 har bådplads nu 

 
c. Broerne: 

Her er KD og TH i gang med at gennemgå vores bøjleværn, som desværre sidder meget 
løst på flere steder, men de er kommet igennem en stor del af det, men der stadig steder 
hvor det er løst, så vi opfordre medlemmer til at holde med vores broer i det hele taget, og 
hvis der bliver set noget, så meld gerne ind til os, så vi kan få det taget i opløbet. 
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5. Evt.: 
Her blev det drøftet at vi nok gerne vil på et tidspunkt bede vores medlemmer med båd, om at 
indsende deres nuværende police på forsikringen, da vi desværre ser en gang i mellem i andre 
havne, at både synker inde i havnen, og så kan klubben stå med et problem, som de skal 
løse/betale for at få fjernet båden igen, hvis ikke medlemmet har sin forsikring i orden. 
Der blev også drøftet hvilke arrangementer der skal være i løbet af vinteren, men det vil der 
komme mere om til den tid. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Næste bestyrelsesmøde er dato: 7. oktober 


