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Bestyrelsens beretning SMG 2013
Lad mig starte med det mindre sjove, og få det overstået.
Den lille bro har det dårligt. Den skal udskiftes. Det skal gøres i vinter. Vi har en plan der går ud på
at bygge en ny bro oven på den gamle uden at fjerne denne. Når vi gør det sådan skyldes det at kun
den synlige bjælke med alle de store møtrikker er nogenlunde frisk. Under den gamle bro går kabler
og vandrør o.s.v. Desuden må vi imødese at der inden for en overskuelig årrække, skal rammes
spuns. Det betyder at broen skal fjernes imens. Vi vil bygge den nye bro således at den let kan
fjernes og materialerne genbruges.
For en ordens skyld skal det nævnes at vi har solgt de gamle optimistjoller. Dem brugte vi til at tage
frem om foråret og sætte ind om efteråret, og betale husleje for om vinteren. Vi har do stadig to
joller der i øjeblikket er udlånt til Guldborg Sejlklub. Desuden står de to mini 12 meter både hos
Bjørn Olsen og venter på at nogen sætter dem i stand, ellers må vi overveje salg af dem også. Det
samme gælder for så vidt jollen her uden for.
Vi har ikke haft åbent klubhus i år som sidste år. Det betyder ikke at tilsejlende ikke har kunnet
benytte klubhuset. Der har været flere sejlklubber på besøg. Jeg håber også at enkeltmedlemmer
har åbnet klubhuset, hvis nogen gæster har haft et behov. Vi har så galt brugt mastehuset til
overnattende søspejdere.
Der har i løbet af sommeren været et par tyverier fra både, et problem vi ellers har været forskånet
for. Da det skete i forbindelse med havnereparationen håber vi, at det kan have noget at gøre med,
at det i en periode var nemt at køre i bil helt ud på molen.
Ud over dette har der været to særlige opgaver som vi har arbejdet med. Den ene var arbejdet med
at klarlægge hvorvidt vi skulle deltage i en eller anden form for havnebestyrelse.
Den anden, og meget sjovere opgave, var at afholde DM for L23 og IF.
Den første opgave var en skuffelse, den anden en fornøjelse, så på den måde kan man vel sige at sol
og vind er delt lige.
Bestyrelsesåret startede lige på og hårdt. Vi havde fået en henvendelse fra kommunen der næsten
havde en undertone af, at hvis vi ikke sammen med andre overtog driften og det økonomiske ansvar
for lystbådehavnen, kunne man se uoverskuelige konsekvenser for dens fremtid.
Der har løbende været løbende refereret på hjemmesiden om forløbet. Alligevel ved jeg for god
ordens skyld gennemgå forløbet.
Bestyrelsen var enige om at se hvorvidt vi kunne løfte opgaven, idet selvbestemmelse jo også
rummer nogle muligheder for at præge tingene.
Men inden vi kastede os ind i opgaven, var det nødvendigt at kende dens omfang for at vurdere
muligheden for at løse den.
Strandjagtforeningen var også inviteret til at deltage. De meddelte imidlertid at de ikke umiddelbart
havde kræfter til at deltage i det undersøgende arbejde. Derfor aftalte vi at det var os der undersøgte
hvad kommunen nærmere havde tænkt sig.
Vi havde nogle udmærkede møder med kommunens embedsmænd. Vi fik svar på hvad vi spurgte
om i alle henseender.
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Men det blev klart at embedsmændene havde fået en bunden opgave. Vi stillede flere forslag om
ændringer under vejs. Men det var ikke muligt at få ændret noget som helst i det oplæg vi fra starten
var præsenteret for.
Det var et oplæg der sagt med meget få ord ville binde en havnebestyrelse til alle allerede indgåede
kontrakter, aftaler, ansættelsesforhold og opkrævningsmetoder. Uden nogen mulighed for
selvstændigt at tilrettelægge tingene. Med andre ord skulle en bestyrelse blot administrere andres
beslutninger.
Dette, samt at vi ikke så at der er en udvikling omkring lystsejlads, og udvikling af Nordfalster i det
hele taget, bevirkede at vi sagde nej tak til tilbuddet. Vi har i afslaget tilbudt at medvirke i en eller
anden form for brugerråd hvis kommunen ville gøre brug af brugernes erfaringer og kendskab til
området.
Efter at vi sendte afslaget har vi ikke hørt en lyd fra kommunen, hvilket kan undre fordi, da vi blev
præsenteret for oplægget for længe siden, deltog der politikere. De gav nærmest udtryk for, at
havnen og deres eget politiske liv var i fare, hvis vi ikke sagde ja til at overtage havnedriften stort
set med det samme. Det er påfaldende og bemærkelsesværdigt, at vi ikke under denne proces eller
efterfølgende, har hørt en lyd fra det politiske system, men sådan virker det åbenbart.
Mens jeg er ved forholdene omkring havnen er det jo sådan, at vi er lejere. Når man er det er der jo
som regel en husvært og en vicevært. I denne her forbindelse er det havnefogeden der er
viceværten. Samarbejdet med ham har virket upåklageligt. Vi møder imødekommenhed og
hjælpsomhed, og har haft stor hjælp af havnens folk i forbindelse med afvikling af DM, ligesom vi
løbende er blevet godt orienteret om udviklingen i havnerenoveringen.
Med hensyn til aftalen med kommunen om prisberegning og prisregulering er det sådan, at den
gældende aftale som var 10årig udløber ved årets udgang. Det har ikke været muligt at komme til
klarhed over hvorledes prisen skal fastsættes i fremtiden. Vi har i den forbindelse en god kontakt til
strandjægerne, og holder hinanden orienteret.
De presser på for at få en aftale i stand, da de gerne vil kende deres status inden de går i gang med
deres nye klubhus.
De har fået et mundtligt tilsagn om at tingene fortsætter uændret i 2014. På den baggrund har
bestyrelsen besluttet ikke at foretage yderligere, men blot vente og se kommunens udspil, idet vi på
baggrund af de regnskabstal vi har set, ikke forventer at taksten vil falde.
Lad mig så gå over til det sjove, og starte med at omtale afvikling af DM.
For mere end 1½ år siden blev vi i bestyrelsen spurgt om vi i kunne tænke os at være vært for
afvikling af DM for L 23 og IF i august 2013.
Det var jo en stor mundfuld, så vores overvejelser gik på et samarbejde med Bogø Sejlklub om
projektet.
Det ville give os mulighed for at markere det lidt unikke samarbejde om onsdagskapsejladserne, og
mulighed for at lære hinanden endnu bedre at kende, og for at få lidt mere fælles gods.
Og så for at lave et lille økonomisk overskud.
Det har været et stort arbejde at gennemføre sådan et stævne.
Men det har været en sand fornøjelse at gøre det.
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Vi har haft et rigtig godt samarbejde gennem hele forløbet, både under tilrettelæggelsen og selve
afviklingen.
Vi havde lovet generalforsamlingen at vi ikke kom ud med underskud, og Bogø havde ingen penge,
så der var et bundet mandat.
Kassereren vil senere fortælle nøjagtig, hvordan det gik. Men jeg kan røbe at vi fik et lille overskud.
Det skyldes ikke mindst gode sponsorater, som det tros vanskelige tider, lykkedes at få hevet hjem.
Stævnet gik rigtig godt. Vi har kun fået rosende tilkendegivelser fra deltagerne. Det er ikke alene de
rosende ord i festtalerne. De skal jo siges.
Der er deltagere der helt af egen drift, har følt trang til at sende mails, hvor de giver udtryk for at
have haft en rigtig god oplevelse af stedet, klubben og havnen. Desuden blev der givet udtryk for at
sejladserne blev afviklet på glimrende vis. Alle var enige om at det var de bedste der blev vindere.
De gode minder om afviklingen af DM for L23 og IF i år 2013 vil leve i mange år. Derfor var
stævnet også vigtigt og givende for fremtidens klubliv i SMG.
Foruden disse to store opgaver, er klubbens sædvanlige aktiviteter blevet afviklet som planlagt med
varierende antal deltagere,
Der har i årets løb været afholdt de mere almindelige arrangementer.
Nytårskur, Arbejdsdage, Standerhejsning med loppemarked, og nedhaling, Pinsetur til Kalvehave.
Vi har set billeder og hørt foredrag om de danske øer.
Der har været mulighed for at lære at fremstille kryddersnaps, samt at smage. Der var
underholdning og sang.
Nogen har været på natsejlads.
Sct.Hans aften blev fejret, og sæsonen afsluttes med pålidelighedssejlads.
Nogle arrangementer som nævnt med større deltagelse end andre. Vi kunne selvfølgelig altid ønske
os at der var flere deltagere til arrangementerne, det ville gøre dem endnu bedre.
Men fælles for arrangementerne i år er at deltagerne hver gang har haft en god dag. Det er jo det
vigtigste.
Onsdagskapsejladserne har fungeret, der er sejlet om kap så meget som muligt, med de små
bryderier det kan afstedkomme når tændte sportsudøvere dyster, men alt i alt har det gået godt, og
deltagerne har haft fornøjelige timer sammen.
Og så vidt jeg er orienteret, også en rigtig god afslutning med rigeligt gammelost.
Når vi har kunnet gennemføre alle disse ting, skyldes det medlemmernes medvirken. Uden den,
ingen aktiviteter. Uden medlemmernes hjælp og medvirken var det ikke muligt at drive en
forening.
Her i klubben er der en god tradition for at folk der har lovet at medvirke til et eller andet, også
holder det de har lovet. Alle der har tilbudt deres hjælp, har ydet den hjælp de har tilbudt.
I det hele taget er der en god tradition her i klubben for, at medlemmerne i stort tal møder op til
frivilligt arbejde når der bliver kaldt. Det gælder uanset hvilke opgaver det drejer sig om, lige fra
fremstilling af mad til reparation af broer. Det er en uhyre vigtig indsats der her bliver ydet, og som
vi alle bør skønne på.
Den gode vilje og klubånd kom også til udtryk, da hele rækken af både lagde sig ud på østmolen for
at skaffe plads til vore gæster. Den imødekommenhed blev i høj grad bemærket. Stor tak for det.
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Et andet eksempel på hjælpsomhed er bjergningen af den båd der sank. Nogen kommer og ser at der
er en mulighed for at hæve den, og går i gang, og andre hjælper til og får det klaret, det er flot.
Eller da en anden en for et par år siden faldt ned fra sin båd da den var kommet på land, og andre
vaskede den og gjorde den klar. Det er den slags der gør det rart at arbejde med sejlklubben, og som
giver et medlemsskab mening.
Og for lige at afrunde det positive islæt vil jeg nævne den sidste opgave der blev klaret af frivillige
hurtige hænder.
Kommunen skulle holde indvielsesreception på den renoverede havn. Vi blev spurgt om vi mod en
god betaling ville stå for arrangementet. Der var varsel på en halv snes dage. Vi sagde ja, og der var
straks de samme hjælpsomme hænder der var parat. Det hele blev klaret. Der blev lige lavet måske
500 sandwich, og et rigtig pænt overskud som kassereren vil komme ind på
Til slut vil jeg komme med nogle betragtninger om fremtiden.
Vi samles tit for at få lidt god mad, det samler folk, så det er vi blevet ret gode til.
Mange har også lagt rigtig mange timer i frivilligt arbejde i klubben. Desværre er
gennemsnitsalderen steget. Det betyder at dem der har trukket læsset gennem tiden, efterhånden
måske trænger til at blive aflastet.
Selvom bådmarkedet er vigende, får vi heldigvis af og til nye medlemmer. Velkommen til dem.
Og lad mig sige det lide ud, der er også brug for at nye kræfter melder sig, både med tanker og
ideer, men også med at føre tingene ud i livet. Ikke sådan at forstå at man skal blive ved med at
gøre det man altid har gjort, men skabe den fornyelse der skal til for at bevare og gerne styrke og
udbygge den gode klubånd.
Det er vigtigt med kontinuiteten. Vi skulle gerne på langt sigt også kunne bevare, drive og udvikle
en sejlklub med den samme gode klubånd og et godt og positivt fællesskab.
Hermed overlader jeg beretningen til generalforsamlingen.
Finn Jørgensen
Formand

