
Sejlklubberne i Guldborgsund Kommune

REFERAT (1. udkast): 24. september 2019
Mødet var indkaldt af Per Thomsen, Sejl og Motorbådsklubben ”Grønsund”.

10 sejlklubber fra Guldborgsund Kommune var mødt. 

Preben Kristensen, Guldborgland Bådelaug.
Flemming Kristensen, Lergravens Sejl og Fiskeriklub
Jesper Pedersen, Nysted Sejlklub.
Per Thomsen, Sejl og Motorbådsklubben ”Grønsund”.
Henrik Piil, Sejlforeningen ”Vikingen”.
Tonny Borre Larsen, Sakskøbing Bådelaug og Sejlklub.
Ole Edlund Jensen, Sakskøbing Motor og Sejlbådsklub.
Palle Tørnqvist, Toreby Sejlklub.

Afbud: 
John Kildsgaard, Bådklubben Guldborgsund.
Gert Hansen, Guldborg Falster Bådelaug.

Per Thomsen, Stubbekøbing Motor og Sejlklub, blev valgt til koordinator af gruppens
aktiviteter, mens Palle Tørnqvist, Toreby Sejlklub, blev valgt som gruppens talsmand.

Gruppens formål som talerør for kommunens sejlklubber blev drøftet.

Navn? Jesper: ”SIG”, Sejlklubberne i Guldborgsund Kommune.
Logo? Palle: Brofaget i blåt og hvidt.

Blandt opgaverne, som umiddelbart kan sættes i værk er:
Retvisende søkort over Guldborg Sunds sydlige del. Jesper oplyste, at der er vand 
nok, men at søkortet viser dybder ned til 1,3 meter ved Hasselø.

Facebook-gruppe, som Nysted Sejlklub tager sig af.

Information om usikkerheden om Frederik IX Bro som klapbro, når Femern-
forbindelsen tages i brug samt Guldborg Sunds kvaliteter. Palle har sendt indlæg til 
Folketidende (trykt 31. august). Uddybede versioner er bragt af minbaad.dk og 
Bådmagasinet.

Arbejdsgruppen drøftede forskellige muligheder for udbredelsen af kendskabet til 
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farvandene omkring kommunen, herunder samarbejde med Syddanske havne, 
Sydstævnekredsen, LAG, turistforeninger og LF Business, tyske sejlklubber og 
-magasiner (Yacht). Warnemünde Woche blev også nævnt.

Flere oplyste, at interessen for fritidssejlads er stigende efter magre år. Mange unge 
interesserer sig for miljøet, naturen, vandet og det frie liv.

Referat: Palle.

Siden sidst.

Pressemeddelelse er sendt til Folketidende og TVØst. Folketidende bragte 28. 
september artikler om arbejdsgruppen. Bladet gengav desuden en mail fra 
Banedanmark til Palle, med oplysning om, at der ikke er fremsat ændringsforslag til 
anlægslovens klapbro.

Minbaad.dk og Bådmagasinet har bragt artikler om pressemeddelsen.

Per har fra DS fået oplyst, at direktør Christian Lerche vil foreslå et møde mellem 
ham og borgmester John Brædder for at få klarhed over, hvad der er op og ned i 
sagen.

Per oplyste 3. oktober, at DS, FLID og Danske Tursejlere vil arbejde for, at 
fritidssejladsen kommer med i Søfartsstyrelsens kommende havplan. Det sker for at 
opnå ”en fornuftig balance mellem den kommercielle udnyttelse af havarealet og den
frie og sikre adgang for fritidssejlerne i Danmark”. Organisationerne har nedsat et 
fælles ”Havforum-udvalg”.(minbaad.dk).
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