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Sejl og motorbådsklubben "GRØNSUND"
SMG
Referat fra bestyrelsesmøde d. 20. august 2018

Fraværende: Mogens Lilleør
1. Økonomi.
Kassebeholdning 125.560,35 kr.
Der har været en stor medlemstilgang i løbet af sommeren. Medlemstallet er steget fra 116
til 161. Nordea fonden har ydet et sponsorat på 37.500 kr. Desuden et sponsorat på 20.000
kr. fra Materielpuljen i Guldborgsund Kommune.
Der er indkøbt 12 board. Det sker gennem Fiskernes Indkøb, så vi støtter lokalt.
Det besluttedes at indkøbe en container til opbevaring af SUP materiel. FJ undersøger
Det besluttedes at indkøbe et skab hvori effekter kan opbevares mens folk er på vandet.
2. S.U.P:
Aktiviteten er i god gænge. De forskellige spørgsmål der rejser sig, løses hen ad vejen. Der
er stor opbakning til aktiviteten. Instruktørerne har gjort et kæmpestort og engageret arbejde
for at få det til at lykkes. Leif og Mads har også hjulpet godt på vej
Vi skal nu rette opmærksomheden mod at inddragelse af de nye medlemmer i klubbens
sociale liv. Det sker med invitation til pålidelighedssejlads. Ligeledes skal vi være obs på at
der er kommet en del børn blandt de nye medlemmer. Det kunne medføre genoplivning af
fastelavnsaktivitet.
Det er ønsket at etablere en både- og badebro øst for østmolen. Dels til SUP, således at de
ikke skal sejle i trafikken i havneindløbet, og dels for at de har nærmere til farvandet øst for
maskinværkstedet hvor der ikke er dybt og sandbund. Broen kn bruges af vinterbaderne, og
andre der har lyst til at bade sommer og vinter. Per ser på sponsormuligheder. Finn aftaler
nærmere med vinterbaderne. I denne forbindelse ser vi bort fra byfornyelsesprojektet for
ikke at havne i samme situation som med vandkantsbroen.

3. Evaluering af aktiviteter:
Havnens dag var en stor succes med rigtig god stemning og mange besøgende. Vi skal næste
år være opmærksom på at der skal lidt flere hjælpere på enkelte opgaver, og der justeres lidt.
Men fint fremmøde, og stor indsats af de medlemmer der hjalp. - Sct. Hans blev igen en
hyggelig sammenkomst. – Byfornyelsesprojektet går ikke planmæssigt. Den påtænkte
vandkantsbro blev alt for dyr. Der er ikke hos arkitekten forståelse for, at konstruktionen
kan være mere enkel. Det betyder at vi satser på at genopføre vores platform, idet vi ikke
regner det for sikkert at broen kommer – Skibet Oceans of Hope har aflagt besøg i

Referat fra best. møde d. 20. aug 2018

side

2 af

2

Stubbekøbing. Det var Rotary der stod for velkomst og festivitas. Besætningen var i
klubhuset for at spise til aften. Et måltid tilberedt af sponsorerede råvarer fra fisker Morten
B. Hansen og Grønthandleren Sten Svendsen. Et par medlemmer lavede maden, og Tine gav
is, så alle var glade. –Folkeoplysningsudvalget kommer på besøg i sejlklubben, og Finn
giver en orientering om klubben og vores arbejde. Kapsejladsen Vegvisir afvikles med over
100 både til start i to løb. Per er vores ankermand i dette arbejde. Der ud over hjælper en
halv snes medlemmer med forskellige opgaver. Det er rigtig fint at vi er med der. Det er en
af de ting der gør at SMG er synlig i det store landskab.
4. Kommende aktiviteter.
Skolesamarbejde med ungdomsskolen er startet. De første lektioner foregår i Kajakklubben i
Toreby/Nyk.F. I ugerne 18-19-20 og 21 foregår det her i klubben. Så punktet kommer på
dagsordenen igen.
Skoledagen med 7. klasse fra Stbk. Skole bliver d. 28 august fra 09.00 til 13.30 Vi gør det
på samme måde som sidst, og slutter med pølsehorn og sodavand.
Pålidelighedssejlads tilrettelægges på særligt møde. Vi forsøger at lave et løb for S.U.P. Det
besluttedes at prisen for deltagelse er gratis.
Til generalforsamling udarbejder Per et forslag til bestyrelseshonorar. Finn kommer med
forslag til vedtægtsændring der gør det muligt at bortvise de både der ligger og forfalder.
Kaj genopstiller ikke til valg til bestyrelse.
5. Kapsejladsudvalget:
Kapsejladserne er startet igen med deltagelse af 6-8 både. Bøjerne har drevet lidt rundt i
løbet af sommeren.
6. Nye tiltag:
Mulighed for at træne i svømmehallen i vinter. Leif undersøger interessen hos S.U.P.
udøverne. Spm. kommer på dagsordenen igen. Mads har undersøgt mulighederne. Vi må
bruge de nye SUP brætter.
Førstehjælpskursus til SUP instruktørerne og evt. andre. Bjarne og Leif arbejder med at
finde instruktører
7. De 5 minutter
Mads redegjorde for tanker omkring havnens indretning med nord-syd gående broer, der
nok ligger lidt ude i fremtiden. Jfr. ovenfor, aftalte vi at iværksætte genetablering af
brodækket neden for klubhuset som en vinteraktivitet. På baggrund af tilmeldinger til
fisketuren fra medlemmer fra Strandjagtforeningen drøftede vi muligheder for et nærmere
samarbejde, med vægt på samarbejde og ikke sammenlægning. Her skal vi udfinde hvad det
er vi skal samarbejde om.
De 5 min. næste gang er det LEIF der lægger ud.
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