
Referat af bestyrelsesmøde den 18.9.2019. 
 Deltagere: Ann, Bente, Erik, Marianne, Rita, Grethe og Annalise. 
 
1.Referat fra sidst godkendt. Referater lægges fremover på hjemmesiden. 
 
2.Generalforsamling den 19. Oktober.  
Lokalet på Stubbekøbing bibliotek er ok. Grethe er tovholder på forplejning. Ann skriver 
indkaldelse og sender ud.  (Hjemmeside, FB, Liv i Stubbekøbing, medlemmerne, Folketidende). 
Marianne stiller op som bestyrelsesmedlem. Annalise suppleant. Øvrige medlemmer modtager 
genvalg. Henning vil gerne være dirigent og revisor og revisorsuppleant stiller op igen. 
 
3.Orientering fra formanden: 
Ann deltager i møde om turismefællesskab i Guldborgsund. Vinterbadernetværket har ideer og 
ønsker til samarbejde på tværs af foreningerne. 
 
4.Havnens dag evaluering:  
Vi vil deltage næste år i Stubbekøbing, da det var en succes, hvor vi kom i kontakt med mange 
folk - også personer, vi kan netværke med fremover. 
I 2020 er det lørdag den 13. Juni. 
 
5. Nordre bådelaug:  
Der er bevilget penge til forbedring for vinterbaderne der. Ann rykker hos kommunen ved 
Frederik Cordes. 
Ann laver lamineret opslag til broen om Vinterbadernetværket - det er vigtigt at bl.a. nye 
vinterbadere ved, hvor de skal henvende sig, for at komme igang. 
Bente sætter opslaget op. 
 
6. Økonomi: Den ser fin ud. Der er 59 medlemmer. Alle medlemmer får udleveret en lille rygsæk 
med vores logo. 
 
7.Aktiviteter Fællesgys:  
Ann lægger på FB, når datoerne nærmer sig. 
 
Fuldmånebadning i Stubbekøbing den 19. Oktober kl 19. Grethe har købt fakler. 
 
Nordre bådelaug søndag den 27. Oktober kl 10. Bente kontakter bådelauget om lån af lokale 
mv.  
 
Guldborg søndag den 24. November kl 10. Annalise er tovholder. ( Efter bestyrelsesmødet - 
saunaen kommer til Guldborg i næste uge .  Pris for gæster i saunaen 50 kr.) 
 
Solhverv i december i Gedser med Rostocker Seehunde. Dato meldes senere. 
 



Nytårskur i Gåbense lørdag den 4. Januar kl 10. Hanne og Arne er tovholdere. Ann kommer 
med den rullende sauna. 
 
Evt. Ann har brug for en ajourført medlemsliste. 
 
Referent Annalise 
 
 


