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GULDBORGSUND-REDAKTIONEN

NYKØBING En sæson 
ud over det sædvanli-

ge lakker i disse uger mod 
enden hos Bådklubben 
Guldborgssund, der er en 
af de tre klubber, som hol-
der til på lystbådehavnen. 
Klubben har efter et par 
sløje år de foregående sæ-
soner i år oplevet en stor 
tilgang af nye medlemmer, 
som også har været med til 
at øge antallet af de både, 
som ligger på klubbens 
pladser.

Især to foregående sæso-
ner har været hårdre for 
bådklubben. De har været 
præget af de begrænsede 
forhold, som klubben har 
rådet over efter en brand, 
der ødelagde hele det gam-
le klubhus i foråret 2017. 
Det var ikke særligt indby-
dende for nye medlemmer 
at stå uden et klubhus. Det 
bevirkede en medlemstilba-
gegang, da der altid er 
medlemmer som sælger de-

res både.
Men nu blæser der milde-

re vinde over bådklubben. 
Gennem hele sommeren 
har der været næsten fuldt 
belagt på alle klubbens gæ-
stepladser.

- Der har aldrig tidligere 
været så mange gæstesejle-
re på klubbens pladser, 
som tilfældet har været i år, 
fortæller John Kildsgaard, 
der er formand for Guld-
borgsund Bådklub.

Antallet af besøgende lig-
ger næsten 50 procent over 
de tilsvarende tal for sæso-
nen sidste år. Omtrent 500 
både med mindst samlet 
1.000 personer ombord har 
ligget for anker hos båd-
klubben.

- Det har givet en masse 
liv på havnen og i bådklub-
bens hus, siger John Kilds-
gaard.

Det er klubbens håb, at 
Guldborgsund Kommunes 
planer om uddybning af 

lystbådehavnen lykkes, så 
den positive tendens med 
mange gæstesejlere kan 
fortsætte.

- Som det er nu, er det 
desværre ved at være svært 
for de dybtgående både at 

komme ind i havnen, siger 
John Kildsgaard.

Alle de besøgende gæste-
sejlere hos Bådklubben 
Guldborgsund har mulig-
hed for at benytte klubbens 
faciliteter som blandt andet 

klubhuset, der igen tager 
sig flot ud efter en restaure-
ring efter branden for godt 
to et halvt år siden. Klubhu-
set spillede derudover en 
afgørende rolle i årets “Veg-
visir Race” kapsejlads, da 

det for første gang husede 
hele sekretariatet for sej-
ladsen. Sammen med de 
øvrige klubber i lystbåde-
havnen deltager Bådklub-
ben Guldborgsund i det sto-
re arrangement, og stiller 
en del personer som hjæl-
pere til vitale funktioner 
under afviklingen.

Klubben slutter sejlsæso-
nen af lørdag 19. oktober, 
hvor klubbens stander ta-
ges ned. Der er her traditi-
on for, at rigtigt mange mø-
der op for at få en snak om 
sommerens oplevelser på 
vandet.

MARTIN S POULSEN 
msp@ftgruppen.dk

- Det har givet en masse liv på havnen og i bådklubbens hus, siger John Kildsgaard 

Bådklubben Guldborgsund 
med det nyrerenoverede klub-
hus i baggrunden melder om 
en særdeles god sæson med 
flere nye medlemmer.  
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Flere medlemmer og fuld belægning

God sæson hos bådklub efter magre år

GØR ET KUPGØR ET KUPGØR ET KUPGØR ET KUP

 Suzuki Baleno: 18,6-19,4 km/l, CO2 116-121 gram/km, Suzuki Swift: 19,6-20,0 km/l, CO2 113-115 gram/km, Suzuki Ignis: 18,7-19,4 km/l, CO2 117-120 gram/km.Oplysninger om brændstofforbrug er iht. den nye restriktive 
WLTP-norm. Alle priser er inkl. lev. omk. (3.980 kr.) men ekskl. evt. metallak og tofarvet lakering. Foto viser biler med ekstraudstyr. Der tages forbehold for trykfejl og evt. afgiftsændringer. Tilbud gælder så længe lager haves.

MSKOTTE A/S
www.mskotte.dk

SAKS. 54 70 42 85
NYK. F. 54 43 01 01MSKOTTE A/S
www.mskotte.dk

SAKS. 54 70 42 85
NYK. F. 54 43 01 01MSKOTTE A/S
www.mskotte.dk

SAKS. 54 70 42 85
NYK. F. 54 43 01 01

Åbningstider:
Hverdage:  ................................ 9-17
Lørdag:  ...................................10-13

Nyk. F. 54 43 01 01

Har du nogensinde drømt om at begå et kup og slippe 
afsted med værdier for mange tusinde kroner? Det kan 
du hos Suzuki, helt lovligt endda. Lige nu findes alle 
vores biler i KUP-modeller spækket med udstyr til 
priser, der giver nul skrupler. Kom forbi og planlæg dit 
snedige plot til Åbent Hus på søndag kl. 11-15. 

Her kan du granske hele banden af udstyrspakkede 
SUV’er til snigerpriser og lure på de listige banditter 
som Baleno, Swift og Ignis, der alle er i energiklasse 
A+ og fås fra kun 129.990 kr. Det er altså røverkøb, 
der kører langt på literen! Vi glæder os  til at se dig 
luske rundt på søndag. 

DU BEHØVER IKKE BRYDE IND – VI HAR ÅBENT SØNDAG KL. 11-15


