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1. Godkendelse af referat fra sidst: 
Godkendt
2. Økonomi, status: 
Stort set samme som sidst. Stadig ingen regning fra Henrik Piil.
Elregninger sendes ud snarest.
3. Evaluering på Pinsestævnet: 
Pinsen lå meget tidligt, og var kold og blæsende. Derfor var
der frafald og nogle valgte at sejle tidligt hjem, men vi gentager alligevel til næste år (hvor
pinsen ligger først i juni). Trods alt er overskuddet på 63,00 kr.
4. Placering af redningsstiger i havnen: 
De to stiger, som vi har, skal sættes ned igen. CE
har søgt trygfonden om 25.000 til etablering af redningsstiger/stationer. Det vil være
optimalt med 3 stk. HJ anbefaler at kontakte Sikker Havn, så der kan tilbydes 1. hjælps
kursus mv. I Sikker Havn kan man også søge oplysninger om optimal sikkerhed på havnen.

5. Det er organisationen Flid (Foreningen af Lystbådehavne I Danmark), der udstikker retningslinjerne
for sikker havn. Retningslinjerne kan ses via linket: http://flidhavne.dk/sikkerhavncertificering
6. Da opgaven egentlig hører under ambaet, samles der informationer, og der indkaldes til
møde i ambaet om 
etablering. CE

7. Havnefogedopgaven: 
Ulla og Martin tager uge 27. Jimmy tager ugerne 28 og 29. CE laver
en opdatering på vejledningen. Havnefogedtelefonen er i brug. Er afprøvet  og virker.
8. Musik på broen, ny ansvarlig i uge 27 
Martin og Ulla. Bevilling Motorbådskluben?. Der er
rig mulighed for at købe drikkevarer i Motorbådsklubben Guldborgsund.
9. Orientering Harborguest: 
Ambaet udsætter samarbejdet til sæsonen 2017.
10. Cykler: 
Der er nu 3 damecykler til rådighed for gæstesejlere og klubbens medlemmer. 1
cykel er sponseret af et medlem og de 2 andre cykler er indkøbt for 700 kr. Cykelstativer er
opsat. Låsene hedder 1344. Gæsterne skal he
nvende sig til havnefogeden (telefonen).
11. Frokostbøjerne: 
Er lagt ud dd af Jesper, Søren og HJ.
12. Status VST: 
Går rigtig godt. Fint fremmøde.
13. Hvem står for Nysted turen 13. til 14. august: 
CE står for det. Andre hjælper til, hvis der
er behov.
14. Uddybning i havnen: 
Prøverne viser, at værdierne af TBT er for høje 200 cg pr kg slam/
202 ml gr. pr kg slam omkring sydbroen, så der bliver taget nye prøver. Hvis næste prøver
viser, at grænseværdierne igen er for høje skal slammen deponeres og afvandes.
15. Slotsbryggen prøver: 
De forventer, at de kan få lov til at klappe der. (Se hjemmesiden)
16. Forsikring: 
Bestyrelsen beslutter, at kaskoen tages fra jollerne  minus de 2 ribs.
17. Gasvarmekanon: 
Foreningen har fået en gasovn forærende af KJV, og den skulle
repareres for 6800 kr, og det er sat i værk.
18. Skilt på flydebroen: 
Der bliver sat skilt op på flydebroen, så gæster ikke lægger til midt på
broen, men skal trække frem mod klubhuset.

19. Eventuelt: 
Ansøgning i fonde om midler til indkøb af ny skolebåd. CE og LO. Trappe
ønskes ved ungdomsafdeling til glæde for gæster og de unge sejlere, når de skal benytte
toilettet/bad, da der bliver meget glat i regnvejr. CE spørger Kommunen.
20. Havnens dag: 
Vi arbejder på at få gang i havnens dag næste år. Der fintænkes indtil
videre

