Bestyrelsens beretning for arbejdet i SMG 2017
Vi begyndte året med at fuldføre pæleramningen af nye fortøjningspæle. Det viste sig at de pæle ved den lille
bro også var ormædte. Nu skulle vore pæle gerne holde en hel del år igen. Der vil dog inden for overskuelig tid,
være behov for at ramme nye pæle som bærer broen. Vi regner med at de tilsvarende pæle der bærer den lille
bro holder indtil der skal rammes spuns på molen. Vores pæle er i hvert fald betydelig bedre end de pæle der
udgør molen. Et par medlemmer har etableret et lille værksted i ungdomshuset. Det står til fri afbenyttelse. For
at det skal fungere godt for alle, er det vigtigt at man lægger tingene på plads efter brug, og at man rydder op
efter sig.
Af andre praktiske ting vil jeg nævne at vi har fået vores optimistjoller retur, efter at de har været udlånt til
Guldborg sejlklub i nogle år. 606 jollen er solgt. Så er der bare de to mini 12 metere tilbage. De er ikke i orden.
Der mangler en del beslag, lige som der er hul i en af dem. De står foreløbig i garage indtil nogen finder på at
anvende dem eller bortskaffe dem.
Der har været afholdt nytårskur og andre medlemsarrangementer. Nogen med stor tilslutning, og andre med
mindre tilslutning. Men det er sådan det skal være. Folk deltager i de ting de har lyst til, og finder interesse i.
Kapsejladsen om onsdagen ser ud til at leve. Der kommer også af og til en ny gast. Desuden hjælper det at vi
har et par tidtagere der gør det lidt sjovere, og som interesserer sig for det. Tak til Ketty og Bjarne for det
arbejde de lægger i det.
Det fører mig frem til at omtale medlemsopbakningen. Vi vil gerne takke for den store opbakning der er
omkring alle de ting der sker i klubben. Ud over de festlige indslag, er det de forskellige opgaver der skal
udføres, arbejdsdage, Havnens dag. Bådoptagning og isætning, og ikke mindst madfremstilling, og hvad man
ellers kan nævne af den slags. Det er nemlig så vigtig, at den del af foreningslivet virker. Fordi vi ved fælles
indsats, gør hinanden bedre og gladere, og dermed også klubben bedre.
Det med at gøre klubben og klublivet bedre, er en sag vi har arbejdet en del med i det forløbne år. Vi har
arbejdet ud fra to strategier, som begge peger i samme retning. Den ene med lidt længere sigt end den anden.
Den ene strategi går på at styrke og forbedre klublivet internt, og måske tilbyde flere aktiviteter. Den anden
mere langsigtede strategi går på at gøre sejlklubben kendt som en aktiv medspiller i kommunalt sammenhæng,
og samtidig gøre Stubbekøbingområdet kendt i bredere kredse. Sagt med andre ord, vil vi sørge for at
kommunens politikere og embedsmænd, på relevante områder, husker at der er noget der hedder
Stubbekøbing og ikke mindst SMG.
I foråret gennemførte vi en medlemsundersøgelse og et medlemsseminar, hvor vi sammen forsøgte at se lidt
ind i fremtiden. Her deltog næsten halvdelen af medlemmerne med deres bud på forskellige problemstillinger,
og fremkom med løsningsforslag. Det var en ret fantastisk proces vi sammen gennemførte. Det er et
engagement, der har givet genlyd langt omkring i kommune, sejlklubber, og så galt helt ind i Dansk Sejlunion.
Det var en flot indsats.
Et af hovedbudskaberne fra medlemskonferencen var, at åbenhed er vigtig. Det er vores oplevelse, at alle
forsøger efter bedste evne at efterleve dette. Det er sådan en ting der bare skal være en naturlig omgangsform.
Vi får faktisk også god respons på det fra nye medlemmer. Flere giver udtryk for, at de er blevet godt modtaget
og der er en god tone mellem folk.

I den sammenhæng vil jeg nævne Havnens Dag. Det var en stor fornøjelse, at så mange medlemmer kom og var
med til at vise vores sejlklub frem for vore gæster. Det er et projekt vi skal fortsætte med, og også gerne
udvikle. Det bliver der også mulighed for, idet deltagerne i Havnens Dag, er indstillet på at fortsætte med
arrangementet, også efter at Vild Med Vand er stoppet som det jo gør efter 2018. Det er et arrangement der i
høj grad signalerer åbenhed.
En anden ting der er løbet af stablen i år, er et arrangement med Stubbekøbing Skole. Det sker under et tema
der hedder Åben Skole. Her var 30 børn fra 7. klasse på besøg. Vi havde lånt Thorm traileren fra Dansk
Sejlunion. Den indeholder kajakker, paddleboard, og en masse andre ting som børnene kunne prøve. Desuden
var de med på en sejltur, som nogle medlemmer lagde både til. Det var en rigtig god dag. Vi fik en rigtig god
respons fra både lærere og elever. Eleverne syntes det var ”fedt”. Alternativet for dem var godt nok
danskundervisning. Dagen sluttede med hjemmelavede pølsehorn. En rigtig succes. Det var planen at også
ungdomsskolen skulle komme, men der var for få tilmeldinger. Dem med forstand på de ting, mener at det kan
gøres bedre ved at ændre på optakten, hvilket der arbejdes med.
I forbindelse med Åben Skole projektet havde vi et samarbejde med Guldborgsund Lystfiskerforening. De
havde en station, hvor børnene beskæftigede sig med fisk og lystfiskeri. Vi har lært Lystfiskerforeningen at
kende gennem arbejdet med Havnens Dag, og opdaget at vi kan noget sammen. Den form for samarbejde tror
vi på, er en af vejene frem her i udkanten af kommunen. Sammen kan vi mere.
Når vi nu er ved afsnittet om åbenhed, er der en sag jeg vil dvæle lidt ved. Vi besluttede at forsøge at bygge nyt
redskabsrum til afløsning af ungdomshuset. Byggetilladelsen er på plads, men vi har ikke skaffet penge til
nybygning. I mellemtiden har vi tænkt på, at vi måske burde undersøg muligheden for et samarbejde med
andre foreninger eller organisationer. Formålet med et sådant samarbejde skulle være, at flere mennesker
kommer meget tættere på det der foregår i sejlklubben. At de måske fik lyst til en dag at få en båd, eller
inspirere andre til det. I den forbindelse har vi fået kontakt med Vinterbadernetværket i Guldborgsund. Vi har
hørt dem om, hvorvidt de kunne være interesseret i en eller anden form for samarbejde. Det har de med
begejstring sagt ja tak til. Vi har haft et par møder med repræsentanter for dem, for at føle hinanden på
tænderne. Mest for at finde ud af hvilke tiltag og faciliteter der skal til, og hvilken ramme det kan gøres inden
for. Helt kort er der tale om at etablere en badeplatform øst for molen, og en sauna. Der er grønt lys fra
havnemyndigheden. Det er stort set der i forhandlingerne vi befinder os. Vinterbaderne har afholdt
generalforsamling, og de er positivt indstillet for at arbejde videre med planerne. Vi har sagt at vi går ikke
længere med drøftelserne før vi har hørt denne her generalforsamlings mening. Det vi i den forbindelse beder
om, er blot tilladelse til at gå videre med drøftelserne med vinterbaderne med henblik på at beskrive en
nøjagtig samarbejdsmodel med alt hvad det kan indebære fra ejerforhold til drift og økonomi. Når der
foreligger en sådan model, skal den jo gøres til genstand for en generalforsamlingsbeslutning, således at
medlemmerne hele tiden har snor i hvad der besluttes. Den procedure kan godt tage et års tid, og måske skal vi
også under vejs spørge medlemmerne.
Vores udgangspunkt er at vi har en god og velfungerende klub med orden i økonomien. Det skal vi ikke sætte
over styr. Omvendt peger meget på, at alle der deltager i samarbejder, særligt i yderområder, bliver stærkere
og mere levedygtige. Desuden får vi sammen flere muskler i forhold til politikere og kommunens embedsværk.
Vi vil også få flere ambassadører for vores forening, og vi får input fra andre end os selv. Selvfølgelig er der altid

en risiko, ved at vove sig ud hvor man ikke har været før. Men der er også en risiko ved at blive stående og se
toget kører forbi.
En anden ting vi har planer om at sætte i værk, er muligheden for at etablere Stand Up Paddling. Det er en
disciplin der boomer. Man kunne fristes til at tro, at det kun henvender sig til helt unge mennesker. Men
erfaringerne rundt omkring fra viser, at det i høj grad også er en motionsform der henvender sig til 30 -50
årige. Med etablering af en sådan sportsgren, vil vi være de første på Lolland-Falster der har det tilbud. Det vil,
lige som med vinterbaderne, være med til at udvide kendskabet til sejlklubben og byen tydeligere på
landkortet som bosætningsmulighed. Men det er ikke et samarbejde med nogen anden forening, det bliver
etableret i SMG`s eget regi.
Endelig har vi også på andre måder arbejdet lidt på, at gøre SMG kendt uden for en snæver kreds. Vi vil gerne
have at omgivelserne, embedsværket og politikerne kender os, og ved hvad vi står for. Derfor deltager vi i
arbejdet med byfornyelse. Vi får megen anerkendelse for vores planer og tanker. Desværre ligger det lidt tungt
med at skaffe midlerne. Det er som om de fonde der er ansøgt, ikke rigtig syntes der er prestige i at støtte
noget der står Stubbekøbing på. Men vi maser på så godt vi kan. Da det trækker ud med etablering af
vandkantsbroen, har vi derfor udsat nedtagningen af broens platform. Det skyldes, at den skal fjernes på to
forskellige måder, afhængig af om vi selv skal etablere en ny, eller der kommer vandkantsbro via
byfornyelsesprojektet.
Endelig har vi gjort os særdeles heldig bemærket i forbindelse med kapsejladsen Vegvisir. Det er en kapsejlads
som kommunen støtter med et stort beløb. Det er ud fra ønsket om at gøre kommunen til et maritimt fyrtårn.
Den oprindelige plan var, at det maritime fyrtårn skulle placeres i Sakskøbing. Det opponerede vi imod, hvilket
var medvirkende til, at sejladsen blev flyttet til at udgå fra Nykøbing. På den måde blev vi inddraget i den videre
planlægning. Vi er af den overbevisning, at hvis der skal etableres kommunale maritime fyrtårne, skal et af dem
stå her i Stubbekøbing. I det videre forløb viste det sig, at ingen rigtig havde nogen ide om hvordan sådan en
større kapsejlads skulle afvikles. Her kunne vi byde ind ved at udlåne drejebogen fra vores sidste DM, som var
dem til stor hjælp. I det forløb har Per gjort et stort arbejde. Det har betydet, at vi stadig er med i processen, og
at vi bliver hørt. Desuden har det betydet, at man fra kommunen går med planer om at oprette et eller andet
høringsorgan. En form for råd, hvor de forskellige sejlklubber i kommunen kan få en bedre og mere direkte
kommunikation med de berørte politikere og embedsværk. Den del afhænger selvfølgelig lidt af valgresultatet,
men vi hænger fortsat i. I den forbindelse kan det godt være at der næste år bliver behov for et par hjælpere
her fra, når sejladsen skal afvikles. Det skal siges at samarbejdet mellem de klubber den nu deltager i arbejdet
er rigtig godt. Der er en god stemning, så det tegner til et godt samarbejde.
Det er jo en stor mundfuld der har været gang i. Men det ser ud som om at der er begyndt at vise sig resultater.
Vi får nye medlemmer, og også fyldt op på bådpladserne. Vi har fået medlemmer der ligger andre steder i
havnen, og medlemmer der ikke selv har båd, men som gerne vil gaste og måske surfe på eget bræt. Derfor
syntes vi at i hvert fald den nærmeste fremtid tegner lovende.
Hermed overgives beretningen til generalforsamlingen.
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