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Referat fra bestyrelsesmøde i Motorbådsklubben Guldborgsund d. 29-08-2018 
 
Fremmødte:  Bestyrelse  Int. 
  John Kildsgaard JK 
  Bent Jensen  BJ 
  John Ole Hansen JO  
  Kim Dybsø  KD   
  Karsten Staun KS afbud  
  Lasse Christensen LC 
  Jens Erik Nikolaisen  JE   
 

Referent: LC 
 
Godkendelse af sidste referat: Godkendt 

Dagsorden: 
 

1. Siden sidst: 
Kasten Staun har meldt afbud, da familien står i en svær tid, bestyrelsen sender de varmeste 
tanker til dem. 
 

2. Evt. opfølgning på referatet 
Ingen bemærkninger 

 
3. Diverse orientering og status: 

a. Formand: 
Der har ikke været lige så mange gæster i havnen i år, som sidste år, men dem som der 
har været, har været glade for vores nye klubhus. 
Leverandøren af borde og bænke til bla. nordbroen, har svigtet os, da han har for mange 
bestillinger, så vores bliver der ikke tid til. Det var meningen at han ville sætte nogen op, 
som vi kunne bruge som udstillingsmodeller. 
Til næste år, vil formanden gerne have delt posten ud som havnefoged, da han ikke 
ønsker at bruge al sin tid på dette erhverv, så håber at der vil være nogen som melder sig 
frivilligt til dette? 
 

b. Kasserer: 
Budget ser fornuftigt ud, på trods af byggeriet af klubhus, så bliver det ikke overskredet 
væsentligt. 
  

c. AMBA: 
Fra AMBA, opfordre vi medlemmerne, til kun at parkere tæt på havnen i kort tid, og 
holder andre steder ved sejlads, eller ophold i båden over længere tid, så alle har 
mulighed for at komme til at aflæsse bil m.m. 
Det med at kunne parkere på havnens plads, bliver ikke til noget i denne omgang.  
Der bliver arbejdet på at ændre selskabsformen, så det ikke længere vil være et AMBA, 
men det er ikke plads endnu, så der vil blive meldt noget mere ud senere. 
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d. Broerne: 
Der mangler endnu en stige at blive monteret, men det bliver udført ved næste 
arbejdslørdag. 
Strøm til broerne er nu tilsluttet i klubhuset, men der har været lidt problemer med relæet 
slår fra, men vi håber at det bliver klaret igen. 
Der mangler også at omlægge vores vand til nordbroen, så det ligeledes også vil komme 
fra klubhuset. 
 

e. Status medlemmer, herunder optagelse nye medlemmer: 
� Medlemslisten – opdateret august 2018 
� Følgende nye medlemmer er meldt ind: 2, der er 0 meldt ud. ☺ 
� Status nu på medlemmer er: 58, hvoraf 29 har bådplads. 

 

4. Sager til behandling 
a. Status klubhus: 

Det er nu tæt på færdigt, og de sidste mangler bliver gennemgået og udført i uge 36. 
Der er udfærdiget en udlejnings prisliste, som der bliver hængt op i klubhus, og ønsker 
man at leje det, så sker henvendelsen til KD 

 
b. Harba og opkrævninger af kontingent.: 

Her arbejdes der på at få en automat til opkrævning af havnepenge fra gæstesejler. Dette 
har der været ude hos Vikingen i år, og med succes. 
Der bliver opkrævet medlemskab fra Harba igen i år, så i vil modtage en mail med 
faktura på opkrævningen. 

 
c. Evaluering Vegvisir og MG’s deltagelse: 

Dette var et fantastisk arrangement, som vi ønsker at deltage i til næste år, og vil da gerne 
opfordre andre til at melde sig som frivillig, da det er en stor oplevelse at være med til. 
Vi sender en evaluering fra MG til Vikingen, da der nok var enkelte punkter som der 
kunne blive bedre, eller ændres.   
 

d. Indvielsesfest d. 20-10-2018 
Der vil blive holdt en fest, der bliver lagt sammen med standernedtagningen, som der 
først bliver med en reception, hvor bla. de som der har givet sponsorater bliver inviteret, 
og dem som der har været med til at bygge det, og selvfølgelig alle medlemmerne. Dette 
bliver om formiddagen, og om aften bliver der holdt en rigtig fest, som kun vil være for 
medlemmerne, 
Men dette kommer der mere om senere. 
 

 

5. Evt. 
Lidt info til medlemmerne, er at vi har fået wifi på broerne igen, og koden er: Sommer2018 
 

 
Næste bestyrelsesmøde er dato: 10-10-2018 


