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Bestyrelsens beretning SMG 2016.
Bestyrelsens beretning for arbejdet og begivenheder i SMG i 2016.
På den ordinære generalforsamling 12.november 2015 fremlagde bestyrelsen forslag til
ændring af vedtægterne om en ny type aktivt medlemskab af SMG. Dette skulle give veltjente
medlemmer der efter en længere årrække var færdige med at sejle, men fortsat havde lyst til at
komme i sejlklubben, mulighed for et lempeligere kontingent. Forslaget blev vedtaget.
Det betyder, at vi nu kan tilbyde et lidt billigere kontingent til dem, der i en årrække har haft
glæde og fornøjelse af vores klubliv. Heldigvis ser vi også at en hel del benytter sig af
muligheden, og derved bidrager til sammenhængskraften i sejlklubben.
Nytårskuren var igen i år en succes. Der var fuldt hus, og en ny komite blev valgt, så
traditionen fortsætter.
Mens vinteren var på sit højeste fik vi en gang gule ærter, og en fin fortælling med billeder, om
hvorledes en flodtur på Europas floder var forløbet.
Vinteren havde løsnet sit greb, så vi kunne komme i gang med færdiggørelsen af ramningen af
nye fortøjningspæle. Et par håndfulde af klubbens medlemmer har brugt deres tid på dette
arbejde. Arbejdet har ikke alene bestået af selve pæleramningen. Det har lige så vel bestået af
den opbakning på madsiden, som der er blevet ydet.
Det er en prisværdig indsats, som er godt både for fællesskabet og for økonomien.
Det frivillige arbejdes værdi i dette tilfælde, beløber sig til langt over 100.000 kr. Vi har fået
skiftet pælene, og forlænget broens levetid betydeligt. Dette samtidig med at vi stadig er godt
polstret økonomisk. Selvfølgelig får det regnskabet til at udvise underskud for i år, men
samtidig er den faste værdi steget. Men det kommer kassereren nærmer ind på.
Det frivillige arbejde i klubben har også en anden værdi, nemlig på den sociale front. Det er
med til at styrke fællesskabet, og bidrager til forståelsen af, at når vi løfter i flok, kan vi
overkomme meget. Det er en meget vigtig værdi for en forening.
Traditionen for at yde den frivillige arbejdsindsats er en værdi, vi heldigvis ejer i sejlklubben,
og som mange andre er imponeret af og misunder os.
Nu har vi fået nye pæle, og nogen har fået nye fortøjningsklamper. Det har naturligvis medført
forskellige nødvendige justeringer af pladser. Måske nogen kunne ønske sig lidt ændringer, og
det må vi se på at løse hvis det er muligt. Men vi har jo kun de pladser vi har.
Aftenbesøg hos ”Fiskernes Indkøb” ser ud til at have god tilslutning. Vi fik da ”revet ned fra
hylderne”, og havde en god og hyggelig aften. Mange fik set hvad butikken virkelig rummer.

2

Besøget er en tradition der gerne skulle fortsætte. Vi skulle jo gerne fortsat kunne handle lokalt
der, særlig nu der er blevet længere til dens slags forretninger.
Den store bustur som vi gennemfører hvert 2. år gik i år til ”Den blå planet”, hvor vi så og
oplevede hvad der kan være i vandet af dyr og fisk. Et interessant besøg, med efterfølgende
spisning i Ishøj Sejlklubs klubhus. Og efter at vi havde afstemt mødetidspunktet ved bussen,
gik turen hjem igen, og alle kom med.
Kapsejladserne er gennemført i bedste ånd. SMG er dem med de fleste både. Nye deltagere der
prøver kræfter med den del af sejlklubben, både med båd og som gaster. Vi har da fået gaster 2
under +60 med. En ny deltager, nemlig Morten T Pedersen blev bedst placeret SMGsejler, og
pokalen ”havelågen” kom til Bogø. Men alt det må de mere garvede jo finde sig i. Men vi
mangler fortsat deltagere til omsdagskapsejladserne. Vores kapsejlads er blevet mere
deltagervenlig. De udprægede konkurrencemennesker deltager ikke så meget mere. Så det er
ikke så “farligt” at deltage. Også i år har sejladserne kunne gennemføres fordi vi har et trofast
dommerpar. En stor tak til, Ketty og Bjarne for det arbejde.
Klubben har, på opfordring af DS, fået en Sejlsikkert-ambassadører. Baggrunden er, at
halvdelen af de danske fritidsfiskere og fritidssejlere syntes ikke det er en selvfølge at tage
redningsvest på, når de skal til søs. De bruger aldrig vesten eller kun, når vejret er dårligt.
Samtidig har hver 10. fritidsfisker og fritidssejler været i en livstruende situation på havet inden
for de seneste fem år. Søsportens Sikkerhedsråd og TrygFonden har igangsat en 3-årig indsats,
der skal styrke sikkerhedskulturen både på havet, i havnene og klubberne. I SMG er det Hanni
Thomsen der varetager den funktion, i håb om at ingen ender som FISKEFØDE.
Mastekranens bom er blevet forlænget. Desuden er der påsat et håndspil, således at bommen
kan hæves og sænkes alt efter masternes højde. Der er etableret mulighed for at ligge på
østsiden af molen og tage mast af. Dog under forudsætning af at det er normal vandstand.
Vi syntes at den fælles isætning og optagning af både er en aktivitet, der er kommet for at blive.
Der er lidt småting vi måske kan blive bedre til. En ting vi må undersøge er, om der skal bruges
en dag mere til opgaven. Det blev for sent at få de sidste både hjem. Dem der hjalp, skulle jo
gerne hjem inden sengetid.
Vi har ikke opgivet planerne om etablering af depotrum til erstatning for ungdomshuset. Det er
et projekt vi nu går i gang med at skaffe penge til. Årsagen til at projektet har ligget stille er, at
pæleramningen pludselig blev meget aktuel, og krævede fuld opmærksomhed.
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Et par bestyrelsesmedlemmer deltager fortsat i byfornyelsesprojektet omkring fritidshavnen.
De øvrige deltagere er Strandjagtforeningen, Lystfiskerforeningen og havnefoged og
havneadministrator. Det er et projekt der gerne skulle gøre havnens omgivelser lidt mere
indbydende. Vi har allerede set de første tiltag, nemlig oprydningen på pladsen foran klubhuset.
Arbejdet i dette projekt har givet os en god kontakt med de øvrige aktører i havnen. Det gælder
ikke mindst den kommunale administration så vel som havnefogeden, som vi har et fortrinligt
forhold til. Han yder os en kærkommen hjælp og imødekommenhed, som vi hermed gerne vil
kvittere for. I samme forbindelse har vi, sammen med den kommunale administrator, fået
etableret et samarbejdsforum, der foreløbig samarbejder om byfornyelsesprojektet. Men
administrator har udtrykt ønske om at vi fortsat mødes, også efter byfornyelsesprojektet er slut,
med henblik på at udveksle synspunkter, erfaringer, råd og vejledning. I forbindelse med
byfornyelsesprojektet er der planlagt en bro langs vandkanten fra klubbens platform og hen til
molen ved Strandjægerne.
Fornyelse af klubbens platform kunne af forskellige årsager ikke indgå i projektet med mindre
vi medfinansierede det. Vi har vurderet at det var en udgift vi ikke var parat til at afholde.
Derfor har vi besluttet at den fjernes. Skulle det lykkes at få en ungdomsafdeling der skal have
joller på land, har vi hele arealet foran mastehuset, som jo nu er omfattet af lejemålet i den nye
lejeaftale. Og så må vi etablere det der skal til.
Til gengæld føres den nye gangbro helt igennem til vores skrå rampe. Desuden laves der
mulighed for at kajakker kan lægge til her. I den forbindelse skal der udlægges en ponton, så
det skal nok alt sammen blive brugbart også for klubbens medlemmer.
Projekt Vild Med Vand, hvor vi afholdt Havnens Dag var en succes. Der var omkring 300
personer gennem klubhuset, hvor de fik en kop kaffe og et stykke vandkringle. Samtidig fik de
set vores klubhus og en lille snak med de medlemmer der var mødt op. Det var formålet med
dagen. Bestyrelsen har besluttet at klubben fortsat deltager, og afholder havnens dag, som i
2017 er d. 10. juni. Det er tanken at vi i år, kraftigere vil forsøge at få potentielle nye sejlere om
bord. Det håber vi nogen i medlemskredsen vil hjælpe med.
I forbindelse med pæleramningen, og for i det hele taget at råde over et arbejdsfartøj, har vi
købt den lille grønne jolle IDA. Den er til rådighed for medlemmer når man blot følger
anvisningerne der hænger på opslagstavlen. Desuden har vi indkøbt to kajakker, for at have lidt
andre tilbud til medlemmerne og deres børn og børnebørn når de besøger havnen. Klubben
rådede over en mindre følgebåd som i en årrække har været opbevaret i en lade i Vejringe. Den
har vi foræret søspejderne i Sortsø. De har god gang i en del unge mennesker. Det er håbet at
deres aktiviteter på længere sigt kan fostre voksne sejlere der kunne have lyst til at sejle ud fra
Stubbekøbing.
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For at komme fremtiden lidt i møde, eller blot for at være med tiden, har vi oprettet en
facebookprofil. Her kan alle der har lyst, give deres bidrag i form af indlæg, billeder, ideer, og
alt hvad Facebook kan bruges til. Det er håbet at siden kan blive en del af klubbens sociale liv.
Hjemmesiden opdateres løbende som hidtil, og den er fortsat det sted hvor alle faktuelle
oplysninger befinder sig, og hvor de fortsat kommer til at være.
Men vi håber at medlemmerne vil tage godt imod tiltaget og bruge vores facebookprofil. Det
vil være med til at vise omverdenen at det er en åben, levende og aktiv klub.
Det var så det, der nu er historie, og som vi ikke kan ændre på. Men vi har også kigget lidt på
fremtiden.
Vi satser på at afholde de sædvanlige klubaktiviteter i det kommende år. Dertil vil kaste os over
en anden og spændende opgave. Flere bestyrelsesmedlemmer har deltaget i en kursusrække
som kommunen har arrangeret. Godt kursus med meget kompetente undervisere. Kurset hed
’Bliv en bedre bestyrelse’. Det kan jo være at nogen også syntes det var tiltrængt. Vi, som
bestyrelse, har i hvert fald fået en øjenåbner. Vi er blevet klar over, at vi i klubben ikke har
nogen formuleret ide om hvordan klubben skal se ud, eller hvordan klublivet skal forme sig i
fremtiden. Vi har også set, at 'juniorer' i SMG regi som regel for længst har afholdt deres 50 års
fødselsdag.
Hvis vi så ser 10 år frem, ser det ud som om medlemstallet vil være vigende, eller forventeligt
vigende. Måske går medlemmerne fra aktiv med bådplads, til et af de andre medlemskaber.
Derved bliver der færre både, mindre vandaktivitet osv. i en nedadgående spiral. Det er en
udvikling vi vil søge at imødegå, bl.a. ved at give vores klub en slags hovedeftersyn.
Vi skal prøve at vende alle tanker og ideer, omkring alt hvad der berører klublivet. Men for at
tanker og ideer skal have gennemslagskraft og effekt i foreningen, skal medlemmerne
inddrages i processen. Derfor vil vi på et tidspunkt i løbet af vinteren indbyde alle medlemmer
til at deltage i dette arbejde. Vi mener faktisk at det er vigtigt at det bliver gjort hvis klubben
skal overleve.
Hermed overgives beretningen til generalforsamlingen
Finn Jørgensen
Formand

