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Referat Bestyrelsesmøde i Klubhuset den 10/1 2023 
 
 
Deltagere:  Charlotte Maj Skov Jensen – Kim Dybsø – Thomas Hansen – 

Claus Walther Hinsch – Karsten Staun -   Michael Håkonsson 
  
 
Dagsorden: 
 
 
1: Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde fra 22/11 2022. 
 Intet at bemærke. Referat godkendt. 

 
 
2: Siden sidst:  
  
 Seneste arrangementer: 
 Der har været julefrokost og Glögg/æbleskive hygge. 

Det var 2 hyggelige arrangementer med 20-22 deltagere.  Det var Karsten 
og  nogle fra bestyrelsen der havde lavet et stort stykke arbejder med at 
få arrangementerne på benene.  Tusind tak. 
 
AMBA Møde: 
Der er indkaldt til repræsentantskabsmøde i AMBA den 31/1 2023. 
Pælestyr er lavet.  Dog har Claus rettet dem til, så det nu virker. Flot 
arbejde. Tak til Claus.  Broerne er meget glatte, men vi håber at vi kan få 
sprøjtet for alger, inden sæsonstart. Dette punkt medtages til AMBA 
møde. 
 
Nyt internet. 
Der er opsat fibernet i klubhuset. Koder til internettet vil være i 
klubhuset, på opslagstavlen.   

 
 Ny Harba-Automat: 

Den nye Harba-maskine er indkøbt og vil blive leveret i marts 2023. 
Michael kontakter leveradør for de fysiske mål og specifikationer.  
 

 
 
 



 Bådklubben Guldborgsund 15. januar 2023 

2 
Bådklubben Guldborgsund  

Sofieholmen 21  

4800 Nykøbing Falster  

 
3. Regnskab: 
 
 Charlotte udleverede regnskabet og gennegik dette.  Som sædvanligt er 

det et flot og gennemarbejdet rengskab. Godt gået, Charlotte.   Der var 
enkelte bemærkninger og kommentarer, men intet der gav anledning til 
ændringer. Revisionsmødet holdes fredag den 10/2 2023.  Claus 
indkalder klubbens 2 revisorer til mødet. 

 
4. Medlemmer. 
  
 Der har efter seneste kontingent udsendelsendelse været 3 udmeldelser. 

Det er primært medlemmer, der ikke har båd.  Der har også været et par 
henvendelser til den kommende sæson, som behandles. 

  
5. Kommende generalforsamling. 
 

Bestyrelsen drøftede den kommende generalforsamling torsdag den 
23/2 2023. Der vil blive udsendt indkaldelse ca. 1/2 2023, så varslerne i 
vedtægterne overholdes.  
 
Bestyrelsen opfordre alle medlemmer til at deltage i 
generalforsamlingen, så vi kan få en fantastik generalforsamling.  
 

 
6: Eventuelt. 
  

Kim havde fået nogle forespørgsler på leje af klubhus. Der blev givet 
grønt lys fra bestyelsen. 
Forslag om at vores klub, til april-maj, skal have kopi af bådforsikringer 
fra de medlemmer der har båd liggende i havnen.  
 
 

   
Således opfattet 
Michael 

 
 


