Bestyrelsesseminar d. 2. februar 2019 – opsamling
Bestyrelsen sammen med suppleanter mødtes d.2.feb til et femtimers møde, hvor stort, de store
linjer, og småt, var på dagsordenen. Nedenstående er en opsamling på de vigtigste ting, der blev
drøftet.
1) Orientering om klubbens forhold til kommunen, politikere og administration
Formanden på vegne af SMG var inviteret til den årlige nytårskur i Guldborgsund Kommune. Der
var inviteret folk og foreninger, som bidrager og yder noget ekstra til det store fællesskab. Det var
erhvervsliv, samarbejdspartnere og repræsentanter fra netværk og foreninger. Borgmesteren
sagde i sin takketale, at man har besluttet at styrke kommunens image, både erhvervsmæssigt,
men i høj grad kulturelt.
Samarbejdet med kommunen og Folkeoplysningsudvalget opleves som rigtig godt. Klubben får
muligheder. via puljer og hjælp hvis der er behov for det.
SMG har været til kick-off konference i kommune-regi og fortalt om SMG-klubudviklingen, som er
sket de seneste år. Det var regi af projektet Bevæg dig for livet. Det blev modtaget særdeles
positivt. Der har være flere henvendelser til klubben siden.
Kommunen arbejder med at ændre erhvervshavnen til fritidshavn med en ny havnebestyrelse. Der
arbejdes med plan for udvikling af havnen.
2) Temaer
a) SUP
Siden kick-off mødet i kommune-regi har to sejlklubber, Vikingen og Guldborg, taget kontakt for at
høre mere om SUP-initiativet. Det giver mulighed for et tættere samarbejde, som vil være en
fordel for alle, herunder SMG, f.eks. udvider det farvandsmulighederne for SUP, fordi det letter
ture ’ud af huset’. Samtidig er det vigtigt at det sker i sejlklubregi, fordi det styrker relationerne
mellem sejlklubberne.
SMG har fire SUP-instruktører. De er frivillige og har en del at se til. Klubben vil have fire mere, så
ingen bliver presset. Det handler om kvalitet. Når vi stiller noget i udsigt for brugerne fremover, så
skal tilbuddet være i orden. Folk må ikke komme forgæves. Instruktørkurserne finder sted i april
2019.
Bestyrelsen drøftede muligheden for samarbejde med Broen Guldborgsund (som giver tilskud til
barn/forælder, der ikke selv har tilstrækkeligt økonomisk råderum for fritidsaktiviteter).
SMG har taget en drejning. Den er i dag en anden ting end da al aktivitet bestod i at forberede til
sejlads i sejlbåde. Det er samtidig interessant, at SUP-aktiviteten også har medført at optimistjoller
og fjordkajakker anvendes mere. Vi skal være gode til at tage imod og lede, dvs. inddrage de
frivillige på deres niveau. Bestyrelsen overvejer at hente et foredrag til klubben om ’frivillighed’,
herunder hvordan man arbejder med frivillige.
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b) Meginjolle-projekt
Bestyrelsen drøftede ideen om at arrangere DM 2020/MeginCup. Det er på baggrund af forslag fra
klubbens meginsejler Henning Ringe Ibsen. Arrangementet vil løber over en fredag-lørdag med
sejlads og erfaringsudveksling om sejlads og vedligeholdelse mm. Tanken er så, at SMG dels
afholder Megin-cup, som er en slags DM for Meginjoller i 2020, dels at vi arbejder med
muligheden for, at SMG på længere sigt bliver kendt som Mekka for Meginjollesejlads i DK. SMG
skal gå efter kommunal opbakning til projektet. Kommunen arbejder jo på at gøre Guldborgsund
Kommune kendt som stedet hvor der er liv i de kystbaserede aktiviteter.
En meginjolle er en 15 fods sejljolle konstrueret i 1988 af arkitekt Peer Bruun ud fra principper
hentet fra norske vikingeskibe. Et særligt kendetegn ved Meginjollen er de såkaldte "Meginhufer"kanaler, som på vikingeskibene var lodret-stillede bord lige under vandlinjen. Megin, ('magt'), er et
norrønt begreb, der betyder den iboende magt eller kraft i universet, i guderne og i menneskene.
Solen har en særlig sólarmegin, Thor har styrkebæltet Megingjord, og hans søn Magni kan opfattes
som en personifikation af Thors styrke.
Der er bygget tæt på 500 meginjoller, hvoraf de fleste er i Danmark.
Bestyrelsen inviterer Henning med til næste bestyrelsesmøde for at tale projektets organisering,
opgaver og aktiviteter igennem.
c) Bevæg dig for livet
Guldborgsund Kommune forventer sig rigtig meget af projekt Bevæg dig for livet. Det er et flagskib
man har sat i søen. Baggrunden er Partnerskabet mellem DIF og DGI støttet af Nordea-fonden og
Trygfonden om et stort anlagt projekt med visionen, at Danmark bliver den mest idrætsaktive
nation i verden. I 2025 skal 50 procent af danskerne være aktive i en idrætsforening og 75 procent
skal være fysisk aktive.
Målet for Guldborgsund er at 4.100 flere borgere skal ud og røre sig. Kommunen har lavet en
ambitiøs aftale med DGI og DIF om både at øge antallet af idrætsaktive og antallet af
medlemmer i de lokale sportsforeninger. Aftalen løber fem år.
Der blev afholdt Kick-off arrangement onsdag den 23. januar 2019 i Byrådssalen i Nykøbing F.
Formålet med arrangementet er, at involvere alle interesserede i Bevæg dig for livets
projektindsatser fra start. SMG v.Susanne Per og formanden var inviteret til at deltage med et 10
minutters indlæg om hvad vi har lavet i SMG de sidste par år.
Mødet præsenterede Bevæg dig for livets vision og formål samt indsatsområder og målgrupper.
Og der var ideudviklingsworkshop inden for de forskellige indsatsområder, hvor man som
forening eller anden aktør, kunne byde ind på de forskellige områder.
I forbindelse med Bevæg dig for livet projektet afsættes der årligt frem til 2023 en Bevæg dig for
livet pulje i Guldborgsund Kommune på 500.000 kr., som der kan søges midler fra til at
understøtte visionsindsatserne.
Bestyrelsen drøftede muligheden for, at SMG indgår i projektet. Det kunne overvejes om man
kunne koble lokale badminton-folk og SUP. Den samlende røde tråd er ’balance’. Desuden blev det
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drøftet om SMG med SUP kunne bidrage til kommunens genoptræningstilbud, f.eks. ved at stille
udstyr til rådighed for kommunens medarbejdere såfremt disse er SUP-instruktøruddannede. Hvis
vejr og vind driller og begrænser, er der mulighed for ’tør’-SUP på land.
d) Økonomi
Kassebeholdningen er 102.658,55 kr. Inden længe forventes det, at der kommer indtægter på ca.
200.000,- kr. via kontingenter.
3) SMGs handleplan
Gennemgang af den handleplan der blev udarbejdet i forbindelse med medlemsseminaret for
nogle år siden. Planen punkt for punkt. Hvad der er sket? Skal noget ændres? Skal der
omprioriteres? Er emnet fortsat relevant? Planen indeholder en oversigt over alle aktiviteter og
projekter fra de seneste år. Den blev gennemgået og ajourført, her følger et udpluk af tiltag:
1) Medlemsmappen er revideret og ligger på hjemmesiden, samt i klubhuset.
2) SUP: Puljemidler giver mulighed for at SMG køber et par børne-SUP-boards.
3) Der etableres en lille bro/trappe på østmolen til SUP, men således at det er muligt at vinterbade
fra broen via trappen. Formanden har haft kontakt med vinterbaderne og redegjort for at den
trappe, vi etablerer, er til SUP, men at man selvfølgelig, er velkommen til både at sommer- og
vinterbade fra den. Det vil give aktivitet i området også om vinteren. Det er i SMGs interesse.
Et egentligt medlemskab af sejlklubben med ret til at benytte klubhuset er der ikke udsigt til.
4) Bestyrelsen har drøftet vinterbadning, som en mulig aktivitet i SMG, hvis nogen vil drive det.
SUP-broen vil være god for vinterbadere i SMG-regi.
5) SMG-Skolesamarbejde, som involverer SUP, båd og kajak plus sikkerhed, afvikles 27.august.
6) SMG-Ungdomsskolesamarbejde, som omfatter SUP, sejlbåd, klubbåd, kajak samt sikkerhed
afvikles nogle hverdage kl.14-17 og to lørdage kl.9-15. Sidste gang 22.juni sammen med
kajakklubben i Nykøbing.
7) SMG laver sejlerskoleundervisning igen feb.- marts 2020.
8) Tirsdagsgasterne, som drikker kaffe og hygger tirsdage i klubhuset, ’hyres’ til vedligeholdelsesoverblik, dvs. vi beder dem om at holde øje og melde tilbage til bestyrelsen, hvis man observerer
ting, der trænger til vedligehold.
9) Arbejdsdag finder sted 4.maj, måske der skal arbejdes med klubhusets nordgavl, som trænger
reparation.
10) Det forventes at der laves en særskilt ’malerdag’ for mastehuset. Talje-systemet i mastehuset
skal forbedres. Derudover skal der laves en mastehylde på mastehusets østside.
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11) Båd i vandet-krandage tænkes afviklet på én og samme dag, dvs. kran på havnen/pladsen med
ét hold, og kran der kører med et andet hold. Det er muligt, det bliver en lørdag for at komme det
arbejdende folk i møde.
12) Mastedag-tilrigning flyttes muligvis til lørdag for at komme det arbejdende folk i møde.
13) Bestyrelsen vil undersøge muligheden for en Youtube-kanal målrettet SUP.
14) Havnens Dag afvikles d.25.maj fra kl.10-15.
15) Samarbejdet om VegVisir styrkes med en mere klar fordeling af opgaver og ansvar. De enkelte
klubber tildeles opgaver og får fuldt opgaveansvar. Den økonomiske fordeling klubberne og
projektet imellem bliver 40:60. Alt ølsalg går til klubberne. Der er pt ca.118 tilmeldte både.
Dobbelt-hand kommer gennem Grønsund, måske dette giver mulighed for at lave et arrangement
på land.
16) Det undersøges hvilke muligheder, der for at tilbyde yngre medlemmer t-shirts med samme
logo som voksen-t-shirts.
17) Det ville være nyttigt, hvis vindmålerdata kunne tilgås via nettet, men det er desværre ikke
muligt i SMG regi. Måske det var en opgave for havnen med vindmåler der var tilgængelig via
nettet?
18) SMG etablerer en affaldsordning ved klubhuset for papir, flasker og ’andet’ affald. Det bliver
en helårsordning med 14 dags-tømning af en 180 liters beholder. Der skal skiltes klart og tydelig,
at det kun er til dagrenovation, beholderen må bruges. Alt andet skal man selv bringe på
Miljøstationen.
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