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Referat fra bestyrelsesmøde i Bådsklubben Guldborgsund d. 03-06-2021 
 
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:  
Dagsorden: 

a) Siden sidst 
 Formanden:  

Der er igen i år uro på broerne, da der samles en del unge mennesker, så JK har været i 
dialog med politiet, som desværre ikke lige synes at det var noget problem. Det er værst 
hos Vikingen, hvor de ødelægger borde og andre ting, samt urinere de alle vegne, så det 
er noget værre svineri. De er blevet opfordret til at forlade området, samt er de blevet 
foreslået at de heller skulle benytte kommunens nye område længere henne på havnen. 
Der bliver også stadig drøftet parkeringspladser, men der er ikke lige nogen afklaring på 
det, men trods alt en god dialog hos kommunen 
JK var tilfreds med, at vi fik en stille og rolig samt hyggelig generalforsamling, trods de 
restriktioner med mundbind, som lige var lidt svære at huske    
Der er godt gang i forberedelserne til vores sejlads ”Guldborgsund Baltic Race” som vi er 
med i, og som skal afholdes i august dato fra 26 – 28. 

 
b) Evt. opfølgning på referatet 

 Ingen bemærkninger 
 
 

c) Sager til behandling 
 Konstituering: 

Det gik stille roligt, formanden havde lavet et godt oplæg, som der ikke var nogen 
bemærkninger til. Dette oplæg er vedlagt referatet. 
 

 Aktivitetsliste: 
Formanden kom ligeledes med et oplæg her, hvor emnerne blev drøftet lidt frem og 
tilbage, hvor der desværre var nogle af dem som vi mente nok ikke blev mulige i år, pga. 
de restriktioner som desværre gælder hen over sommeren som det ser ud nu. Men 
samtidig vil vi gerne opfordre medlemmerne til at komme med gode forslag til 
aktiviteter, da vi synes at vi er ”groet” lidt fast i det samme, og godt kunne tænke os at 
forny det hele lidt, så meld gerne ind?  
Men årets aktivitetsliste er vedlagt referatet.  
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 Klubtur: 
Årets første tur er til Nysted, og indbydelse er udsendt på mail. 
 

 Investeringer, f.eks. automat og ventilation 
Der er udsendt ansøgninger om tilbud på begge dele, og på automaten fremlagde JK det 
på mødet og tilbuddet blev godkendt af bestyrelsen, hvor blot der skulle forhandles lidt 
omkring leveringen. Men ellers bliver den nye automat med dankort og mobilepay 
betaling, hvor der så desværre er et lille gebyr på omsætningen, så vi bliver nødt til at 
hæve priserne lidt på øl og vand, men til gengæld, så kan vi så også lægge op til 42 
forskellige produkter i, samt bliver det væsentlig nemmere at betale, så vi forventer at der 
vil blive solgt en del, bla. til gæstesejlerne, for der er jo snart ikke nogen som har mønter 
mere. 
Omkring ventilationen, er nogle af byens vvs´s blevet hørt, og vi afventer tilbagemelding 
fra dem.   
 

 AMBA repræsentantskabsmøde:  
Skal snart afholdes, og der er en del af bestyrelsesmedlemmerne der vil deltage. 

 
 

d) Status på  
 Broerne: 

Der bliver i øjeblikket gjort en stor indsats for at fastgøre vores bølgeværn, da det har 
løsne sig flere steder, så KD, CW og TH har haft travlt med at få det klaret, og det ser ud 
til at det er lykkes, så stor ros til dem, for det ville ha været dyrt, hvis hele det værn havde 
været gået fra. 
Der er sat i gang med at skifte nogle af vores Fri/optaget skilte, da der både mangler 
nogen, for de hænger kun i en snor, som så knækker og skilt forsvinder. Men det løbende 
hen over sommeren, når der findes tid til det. 
 

 Kasserer og status på økonomi: 
CS fremlagde saldobalancen, og som sædvanlig, var der styr på det, og det blev 
godkendt. 
 

 Medlemmer og bådpladser:  
Medlemslisten – opdateret 1. juni 2021 
Følgende nye medlemmer er meldt ind: 9, der er 4 meldt ud.  
Status nu på medlemmer er: 71, hvoraf 49 har bådplads nu 
 
 
 

e) Evt.: 
 
 
 

Næste bestyrelsesmøde er dato: 12-08-2021 


