1

Bestyrelsens beretning SMG 2014
Året 2014 har været ikke været præget af så stor aktivitet som forrige år. Men der er dog
sket et og andet alligevel.
Der har været afholdt en del forskellige aktiviteter i løbet af året, startende med
nytårskuren, og afsluttende med arbejdsdagen. Vi har genopfrisket vores viden om
navigation. Vi har handlet hos Henriette, og vi har været på bustur til Helsingør
Værftsmuseum og Naverhulen. Klubtur i pinsen, pålidelighedssejlads, Sankt Hans aften, og
besøgt redningsstationen i Klintholm.
Det har været interessante og hyggelige arrangementer. Men vi kunne godt ønske os flere
deltagere til disse arrangementer.
Et nyt indslag er den fotokonkurrence der er blevet meddelt. Det satser vi på bliver en årlig
tilbagevendende begivenhed. Vinderbilledet for hvert år, ophænges her i klubhuset, og
skulle gerne efterhånden blive en væg der pynter laver en løbende historie om sejlerlivet.
Vi har fået repareret den lille bro langs østmolen, og slået nye pæle. Desuden er de gamle
fjernet. Alle ting ved frivilligt arbejde fra medlemmerne. Det er med til at holde
omkostningerne nede.
Bobleanlægget havde som bekendt været pillet op og skilt ad, og samlet igen af de stumper
der var. Det var tanken også at beskytte fortøjningspælene. Det virkede imidlertid ikke som
det skulle. Det var ikke muligt at forsyne med tilstrækkeligt med luft. Samlingerne kunne
ikke holde tæt og flere andre ting. Derfor er der et projekt i gang med at etablere en ny
slange, som kun beskytter pælene under broerne. Hvis fortøjningspælene løfter sig, må de
have et par dask af ramslaget.
Vi har fået adskilt vores elforsyning så den ikke længere hænger sammen med havnens. Her
var også frivillige til nedgravning af kabel. Begrundelsen for denne disposition var, at vi
faktisk efterhånden ikke vidste hvilket strømforbrug der gik på hvilken måler. Det ved vi nu,
det er kun den strøm vi selv bruger i klubhus, til mastekran og bobleanlæg. Den anden årsag
var, at vi gav en merpris for strømmen som vi købte af kommunen. Det har de lov til at
opkræve når de vedligeholder installationerne og har arbejdet med opkrævning. Vi regner
med at denne udgift er tjent ind om nogle år.
Det betyder at hvis man vil købe vinterstrøm, er det havnefogeden man aftaler det med, og
det er til ham man afregner forbruget. Aftalen der er indgået, er sådan, at hvis man skal
købe strøm kan det også ske ved standerne med kortautomaterne på den nye mole. Hvis
man skal ligge der og købe strøm om vinteren ligger man der uden beregning så længe der
er lukket for strømmen til SMG´s bro.
Vi har som noget nyt indført, at vi en gang om året holder et dialogmøde med
havnefogeden. Planen er at det skal blive en fast tradition. Her orienterer vi hinanden om
godt og skidt. Om fremtidige planer, tanker og ideer. Det er ikke en opsamling af brok og
problemer. Den slags tager vi med det samme hvis de kommer. Det er heller ikke fordi
samarbejdet med havnefogeden halter. Det gør det på ingen måde. Vi møder altid
hjælpsomhed i forskellige situationer. Det vil jeg gerne takke for. Tanken bag det er alene, at
vi udbygger det gode forhold vi i det daglige har til havnefogeden. Desuden kan det måske
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være en vej til at blive en fast og naturlig høringspart når der i fremtiden skal ske noget på
havnen der berører sejlklubben.
Affaldstømning er efterhånden blevet en bekostelig affære. I høj grad hvis ikke affaldet
sorteres. Sortering skal ske på en dertil indrettet affaldssorteringsplads. Hvis malingdåser og
andet af den slags affald blandes med alm. husholdningsaffald, takseres det hele som
kemikalieaffald. Derfor er der indrettet en affaldssorteringsplads ved servicebygningen. Det
er der man i fremtiden skal aflevere sit affald fra båden, i de respektive fraktioner. I modsat
fald kan vi imødese en opkrævning for tømning, og udgifter er jo ikke noget at samle på.
Der har igen i år været afholdt onsdagssejlads sammen med Bogø Sejlklub. Der har været et
godt felt, men der er stadig plads til flere deltagere. Sejladserne og de deraf følgende
sammenkomster har ud over det sportslige, også været hyggelige og fornøjelige. Det er
stadig Ketty og Bjarne der ofrer tid på opgaven som dommere og tidtagere. Det er vi rigtig
glade for. Stor tak for det.
Jeg vil vende tilbage til det frivillige arbejde der udføres på arbejdsdage, og ved forskellige
andre opgaver som vi beder om medlemmernes hjælp til at udføre. Her er der et meget fint
fremmøde. Det er en ren fornøjelse når så mange kommer og hjælper. Det er en ting som
andre foreninger er lidt imponeret over. Det er ikke alle steder det foregår sådan. Vi anser
det frivillige arbejde for vigtig, både for økonomien men ikke mindst for den sociale del af
medlemsskabet. Det vil vi gerne sige tak for.
Og ikke mindst tak til de damer der altid beredvilligt stiller sig til rådighed, når der skal
fremstilles forplejning, og gøres lidt hyggeligt. Her hjælper det kvindelige islæt. Jeg er helt
sikker på, at det er det der sætter prikken over i´et, så tak for indsatsen.
Så lidt om fremtiden.
Vi har ikke hørt mere om muligheden eller risikoen for at brugerne skulle overtage
havnedriften. Vi har i det hele taget ikke hørt en lyd fra kommunen. Det eneste vi har hørt,
er et brev hvori man bekræfter at de aftaler om prisregulering der var gældende fortsat
gælder indtil videre. Derfor har vi ikke gjort yderligere i sagen. Vores opfattelse er den, at
tanken om overtagelse af havnedriften var en ide opstået i hovedet på nogle politikere der
måske ikke mere er i kommunalbestyrelsen. At det nye udvalg har andre og vigtigere ting at
tage sig til, og at sagen derfor er lagt hen.
Vi er et par stykker der har deltaget lidt i forskellige borgermøder om kystturisme og
byfornyelse, bl.a. for om vi der kunne få en pejling af, om der blandt politikerne var tanker
vedr. havnen, Men der har ikke været ytret noget som helst, der kunne tolkes der hen. Vi
har selvfølgelig også haft et ønske om at præge tingene med henblik på eventuelle tiltag,
således at byfornyelse også kommer sejlklubbens omgivelser til gode.
Vi har nu fået en indikation af hvad det koster at udskifte et stykke bro, og hvordan det kan
gøres. Og især med frivillig arbejdskraft. Det betyder at vi mener at vores økonomiske
situation er sådan, at vi skal til at se på eventuelle vedligeholdelsesudgifter på klubhus,
således at råd ikke pludselig laver skade. Brodækket her nedenfor trænger sig på, men
kassereren kommer nærmere ind på hvad det går ud på i budgetforslaget.
Vi har gennemført et projekt der skulle dæmpe akustikken her i lokalet. Pladerne har
desuden en isolerende virkning. Vi har selv udført arbejdet. Samtidig benyttede vi
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lejligheden til at åbne op for at se hvad der sker med træværket i skorstenen hvor det har
regnet ind i en del år. Det var ikke rare sager vi så. Råd og svamp, men heldigvis ikke
hussvamp. En mulighed er at sløjfe tårnet. Det giver med garanti et tæt tag. En anden og
betydelig dyrere løsning er renovering af tårnet Det er som nævnt en betydelig dyrere
løsning, og uden 100% garanti for at der ikke kommer vand ind.
Dette var ordene om arbejdet i det forløbne år, og de opgaver som vi ser foran os i den
kommende tid.
Hermed overgiver jeg bestyrelsens beretning til generalforsamlingen.
Finn Jørgensen
Formand

