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Sejl og motorbådsklubben "GRØNSUND" SMG
REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 8 sept. Kl. 1900 i klubhuset

1. Siden sidst:
a. Evaluering af sommerens oplevelser.
Ok.
b. Orientering om arbejdet med byfornyelsesprojektet.
Der er etableret grillplads. Udendørskøkken er etableret.
Der skal rejses penge til den langsgående bro. Der skal søges fondsmidler (projektet har pt
ca. 600.000,- kr). Det skal i gang i 2017, måske først i 2018.
Det gamle værft skal gerne bevares, og dette kræver finansiering. Pt. undersøges
muligheden for at selvejerskab, som gør det muligt at søge fonde.
Samarbejdet i byfornyelsesprojektet har skabt et rigtig godt forhold til de kommunale
embedsmænd. Der er knyttet en support til projektet til hjælp til fondsansøgninger.
2. Evt. nye punkter:
a. Invitation til at deltage i høring om den Storstrømsbro, og evt. svar (bil.)
Høringen finder sted d. 22.september. Finn og Kaj deltager fra SMG.
b. Kommunens nye bookingsystem. Kan vi bruge det til noget? (bil.)
Bestyrelsen finder ikke at det er relevant for SMG.
c. Foreningsrådgiver. De er i det medsendte bilag lagt op til skole-foreningssamarbejde.
Måske er der ad den vej mulighed for at komme i kontakt med børn og unge i
Stubbekøbing og omegn? (bil.)
d. Bestyrelsen inviterer foreningsrådgiveren til SMG på næste bestyrelsesmøde mhb. på at
høre nærmere og forventningsafstemme. Det vil måske være relevant at SMG bidrager i
forhold til sejlads eller andre vandaktiviteter.
e. Sponsorering af flytning af hjertestarter (bil.)
Hjertestarter skal flyttes fra Stubbekøbinghallen indenfor til samme sted udenfor. SMG er
blevet spurgt om vi vil medfinansiere denne opgave. Bestyrelsen har besluttet at støtte
projektet med 500 kr.
f. En besætning fra SMG har deltaget i matchrace i Polen i forbindelse med Baltic Sail 20 års
jubilæum. Baltic Sail er et samarbejde mellem en række kommuner/byer i lande omkring
Østersøen. Guldborgsund er med i samarbejdet. SMG deltagelsen har givet anledning til
eftertanker. Kunne matchrace være en ’vandaktivitet’ for SMG? Eller for SMG og Bågø i
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et samarbejde? Det kræver to ens bådtyper og to besætninger samt en kyndig dommer.
Vikingen, Guldborg og Snekken er i gang med noget i den retning. Bestyreln vil kontkte
Bogø og undersøge mulighederne nærmere.
g. Bestyrelsen har drøftet og besluttet at SMG for at styrke kommunikation og videns- og
billeddeling, skal gå på facebook.
3. Klubhus/mastehus:
a. Røret ved døren til klubhuset bruges til skraldespand. Burde den erstattes med en box til
cigaretskod?
Bestyrelsen besluttede at anskaffe en box.
b. Skal vi gå i gang med at realisere byggeplanerne for redskabshus?
SMG har tidligere forgæves forsøgt at skaffe finansiering. Nu forsøger vi igen. Der skal
søges fondsmidler. SMG har været på kursus i fondraising og vil samtidig søge råd´hod
den fondraiser der er knyttet til byfornyelsesprojektet.
4. Broforhold/pladsforhold:
a. Pladssituationen. Hvem er udmeldt og hvem er indmeldt?
Der er fire ledige pladser.
5. Kapsejladsudvalget:
Udvalget orienterer:
Onsdagssejladserne afvikles planmæssigt som et samarbejde mellem Bogø og SMG.
Deltagelsen har været vigende gennem årene. Der er ca. 14 både tilmeldt. Deltagerantallet pr
aften fordelt på to grupper er gennemsnitligt 7-8 både.
6. Aktivitetskalender:
a. Evaluere vores oplevelse af Vild Med Vand og Havnens Dag.
Vurderingen er at det var en virkelig god dag med mange besøgende,- der var 300 på
besøg i SMG, som fik kaffe og kage og en snak. Der er 57 udfyldte spørgeskemaer med
temmelig positive tilbagemeldinger.
Næste år skal vi sørge for at der er sejlbåde i begge havnebassiner og at der er sejlbåde på
vandet, f.eks. med gæster og f.eks. med en lille seværdig respit kapsejlads. Kunne man
tænke sig at banen gik ind og ud af industrihavnens bassin?
b. Påbegynde planlægning af medlemsseminar.
Aldersfordelingen i klubben tilsiger at der skal ske noget inden for en kort årrække for at
tiltrække yngre medlemmer. Bestyrelsen vil drøfte dette tema med medlemmerne. Den
indledende drøftelse skal ske på generalforsamlingen, siden på medlemsmøder henover
vinteren. Kan vi arbejde med alternative, fleksible medlemstyper/kontingentformer? Kan
vi skabe sejladsaktiviteter, som appellerer til familier med børn? Kan vi samarbejde med
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andre klubber på nyde måder?
c. Dato for bådoptagning.
Fredag 21.oktober og fredag d. 28.oktober.
7. Økonomi:
Kassebeholdningen er 135.526,73 kr.
8. Eventuelt:
Alt det udvendige hvide træværk på klubhuset er malet af Morten-maler henover sommeren.
Stor tak til Morten.
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