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Sejl og motorbådsklubben "GRØNSUND" SMG
Bestyrelsesmøde kl.17.00 d. 15. april 2019 i klubhuset
Referat
1) Bad og omklædningsforhold
På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet at skrinlægge planerne om tilbygning af omklædning og sauna
m.v. I stedet for blev det besluttet at undersøge markedet for en billigere løsning. Det er nu sket, og det
ligner en mulighed. Det drejer sig om indkøb af 2 stk. containere indrettet til omklædning og med bad og
toilet. 27.000 kr. + moms pr stk. Da der skal søges byggetilladelse, måske fondsmidler, samt diverse andre
ting, skal vi beslutte hvorvidt det er den løsning vi arbejder videre med. Det skal bemærkes, at
havnemyndigheden ikke har indvendinger mod projektet.
Bestyrelsen drøftede mulighederne for indkøb af containere.
Behovet er utvetydigt. Der har sidste år været en stor tilgang af medlemmer der udøver Stand Up
Paddeling. En opbakning der har vist sig at fortsætte i 2019. Sidste sommer benyttede udøverne toiletter og
mastehus til omklædning. Bestyrelsen syntes ikke, at det er gangbart på længere sigt. Det er bestyrelsens
opfattelse, at vi skal kunne tilbyde bedre omklædningsforhold, samt mulighed for toiletbesøg og bad. Det
kan vi imødekomme ved at indkøbe to mandskabscontainere til formålet.
Mads og Leif har besigtiget containerne, som står på Fyn og de ser fine ud. De kan leveres til klubben for
5000,- kr. Det kræver byggetilladelse at stille containere op med det formål, så klubben skal søge om dette i
en samlet ansøgning for den eksisterende container og de to nye.
Projektet betyder anvendelse af et kronebeløb, der væsentligt overstiger det vedtagne budget, så derfor
blev det besluttet at det bør drøftes og godkendes af klubbens medlemmer på generalforsamling.
Mandskabscontainerne koster 60.000 kr. i alt. Dertil kommer følgeomkostninger. Pengene er tilstede i
klubben. Der bliver fremlagt en investeringsplan på generalforsamlingen, der rækker frem til 2025.
Den ekstraordinære generalforsamling planlægges til at finde sted d.5.maj til standerhejsning.
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