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Bestyrelsesmødet var indkaldt for at finde løsninger på de seneste problemer med uro 

på vore broer og ved klubhuset. 

I mødet deltog formand for Lystbådehavnen i Nykøbing Falster A.m.b.a. Bent Erik Larsen og Hans 

Skowronek fra Motorbådsklubben Guldborgsund. 
 

Flere grupper af unge opholder sig en del på vores broer og ved klubhuset, de er meget højrøstede og 

årsag til en del uro. 

Særlig en gruppe på 4-6 unge af anden etnisk herkomst end dansk, giver en utryghed, både blandt 

vores medlemmer, gæstesejlere og lokale der nyder at gå en tur på havnen.   

Vedr. denne gruppe har vi registreret følgende: 

 Siden marts måned flytter de unge rundt på en flåde ved vores klubhus, på trods af flere 

henstillinger er dette stadig ikke ophørt.  Fortøjningerne er ikke fastgjort efter legen. 

 Vores sikkerhedsudstyr på broerne er også blevet udsat for misbrug, ildslukkeren ved vores 

klubhus er blevet tømt og sikkerhedsstigerne bruges ved badning. Stigerne er til nødsituationer 

og ikke beregnet til dagligt hårdhændet brug! 

 Badning foregår meget højrøstet, både fra broer, klubhustaget og fra en af bådene, efterfulgt 

af skylning og leg med vandslangerne som ikke altid bliver lukket igen. Havnens bad og toilet 

med kodelås, bliver også benyttet og tilsvinet med affald, cigaretskodder mm.  

 Vi har i den seneste tid haft nogle gæstesejlere der utrygge ved opholdet og ikke kan komme til 

bordene og gasgrillen, ved klubhuset. Gassen til grillen er i øvrigt blev tømt ved åbning af blus 

og flaske. 

 Flere ting er smidt i vandet, bl.a. en lille bagagevogn og en bænk. 

 Ved gentagne henstillinger om en hvis form for ro og orden, udvises en meget aggressiv 

adfærd. Dette har medført at vi i to tilfælde har måttet kontakte politiet, den 21. maj 2014, som 

efterfølgende mødte op et par timer efter og igen 26. maj 2014, hvor der ikke var mandskab til 

rådighed til at tage sig af sagen. 
 

Vi oplever særligt, efter terrorsikringen af industrihavnen, at der er blevet en del mere trafik og 

ophold på vores broer, nogle er fredelige lystfiskere, andre der bare nyder en tur ved vandet, men det 

er helt galt at byens gæster og borgere ikke kan være der p.g.a. ovennævnte problemer. 

Flere forslag har været drøftet, bl.a. udvidet skiltning, overvågning og evt. port med kodelås der 

kunne stå åben når der var folk på havnen, da vi også har haft en del tyverier bl.a. af 

påhængsmotorer og indbrud på både. 
 

Vi har besluttet at søge løsninger i samarbejde med Guldborgsund Kommune, SSP og Politi. 

Vi vil fortsat anmelde uro mv. til Politiet, da vi ikke skal udsætte os selv eller gæster for evt. hævnakter.   

 

Indkaldelse er sendt til:                                                     Mødt Afbud 

Heinz Browa.                         Formand.                      Broplan.                                             X  

Martin Sønderskov.                Kasserer.                      Sydstævnekredsen.                        A.M.B.A. bestyrelsesmedl.            X  

Nikolaj Kirk Andersen.          Næstformand.              Broernes vedligehold mv.              A.M,B.A. bestyrelsesmedl.    X      

Ole Simonsen.                        Sekretær.                      Blad.                                              A.M.B.A. repræsentantskab.    X   

Klaus Møller.                         Bestyrelsesmedlem.      Klubhuset.                                    A.M.B.A. repræsentantskab.    X      

Michael Hammer Hansen.     Bestyrelsesmedlem.                                   X     

Ulla Klimt.                             Bestyrelsesmedlem.      Medlemssystemet.                        A.M,B.A. repræsentantskab.    X  

Lars Solberg Wollesen.          Ungdomsafdelingen.   (Udenfor bestyrelsen).            X 


