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Sejl og motorbådsklubben "GRØNSUND" SMG
REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D.30-05-2013 kl.1900
1. Siden sidst:

DS har jubilæumsreception d.13 juni.
Status for tilrettelæggelsen af DM: Der er god tilmeldig blandt dektagerne. Foreløbig 20
både til L23. Der er udsigt til en solid økonomi pga. sponsorerne. Senest har Fanefjord
Sparekasse sponseret 25.000,- kr.
2. Evt. nye punkter:

Vi har fået et tilbud om at modtage støtte fra EnergiMidt. EnergiMidt gør det muligt for
danske klubber og foreninger at modtage økonomisk støtte fra EnergiMidt. Ideen er, at for
hver person fra klubben – medlem eller pårørende – der tilmelder sig EnergiMidts nye
elprodukt SparpåElregningen, giver EnergiMidt 50 kr. ved tilmelding og herefter 75 kr./år i
støtte til klubben. Bestyrelsen tager tilbudet til refterretning, men foretager sig ikke noget i
den anledning.
3. Klubhus/mastehus:

Der kommer vand ind ved tagvinduet når det regner. Det skal repareres. Der ikke er nogen
isolering på loftet over køkken, gang og toiletter, samt på den lodrette væg ind mod
klublokalet. Der skal isoleres. Døre i klubhuset skal repareres. Ditto ungdomshuset.
De forskellige vedligeholdelsesarbejder sættes i gang.
Der skal lås på skabe i ungdomshuset.
Bestyrelsen har besluttet at undersøge muligheden for at anskaffe en vejrstation til gavn for
medlemmer og gæstesejlere. Den kunne evt etableres i samarbejde med havnen.
4. Broforhold/pladsforhold:

Forslag til indkøb af spil i stedet for talje til at betjene udlæggeren på mastekranen.
Bestyrelsen har besluttet at anskaffe et spil til en pris på forventeligt 6000,- kr.
Planke på bro er knækket. Den skal udskiftes. Arbejdet er sat i gang.
5. Kapsejladsudvalget:

Sææsonen er i gang. Desværre har der være to aflysninger på grund af vejret.
6. Ungdom:

Ingenting
7. Aktivitetskalender:

Pinseturen er afviklet med ikke så mange både. Til gengæld var der lidt til oplevelserne. Der
var arrangeret en tur til Lindhom, foruden Pinsecup.
Næste arrangement er SctHans. Gril'ne skal være klar.
8. Økonomi:

Kassebeholdning 26.05: 336346,82 kr

Referat best. møde d. 30-5-13

9. Eventuelt:

Klubbens arkivalier er afleveret til Lokalhistorisk arkiv.
Overveje, udvikle på ideen om en udendørs opvaskeplads.
Kort dørlås skal afmonteres.
10. Næste møde:

Formanden indkalder

