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Sejl og motorbådsklubben "GRØNSUND" SMG
REFERAT FOR BESTYRELSESMØDE D. 13. OKT. 2020 kl. 19.00

1. Orientering:
Vi holder os hele tiden ajour med udviklingen i coronakrisen og justerer begrænsningerne i aktiviteterne
i overensstemmelse med myndighedernes instruktion og vejledning. Da det ser ud til, at det er en
længerevarende periode, er det også vigtigt, at vi ikke sætter alt på stand by. Vi skal holde os i gang, og
arbejde videre med nogle af de emner og opgaver der var, da krisen startede.
Orientering fra formandsmøde omkring VEGVISIR og fremtiden.
Sejlklubbernes formænd har mødtes for at drøfte fremtidens roller og ansvar i forhold til Vegvisir.
Meldingen er klar: Klubberne vil gerne være med i et samarbejde med kommunen om kommende
Vegvisir, men man ser behov for at afklare rollefordelingen før en evt. afvikling i 2021, så det kan blive
et frugtbart samarbejdsprojekt. Det ligger i kortene, at der så kan komme ændringer i forhold til den
oprindelige ide.
Vi skal have ny lejeaftale for 25 år. Er den vi har god nok, eller er der ting vi skal have med?
Lejeaftalen mellem Guldborgsund Kommune og SMG justeres blot, så den løber over 25 år i stedet for
aftalen fra 2015 som løber 10 år.
Sejlklubberne i SIG regi, i alt 10 klubber, skal være med til at promovere området turistmæssigt med
fokus på kystturisme. Det forventes at der bliver nedsat en række arbejdsgrupper, hvor klubmedlemmer
kan bidrage.

2. Økonomi:
Gennemgang af det udsendte regnskab. Det mangler endnu at blive revideret.
Fremtidig økonomi: Økonomien ser god ud. Der er overskud på driften. Kassebeholdningen er
kr.379.917,62. Men kr.170.000,00 kr. er øremærket projekterne ny bro og Megin arrangement, så de skal
trækkes fra for at få et retvisende tal: kr.209.917,62
Budgettet for 2021 er tilrettet, det fremlægges på generalforsamlingen.

3. Generalforsamling:
Sted, rammer og traktement: Generalforsamlingen sker i hallen 12.11.2020. Det skyldes at der principielt
skal være plads til alle stemmeberettigede medlemmer, og klubben er i den lykkelige situation, at der har
været stor vækst i medlemstallet de seneste år. Samtidig skal der tages hensyn til corona-pandemien,
hvilket betyder der skal være plads til at skabe god afstand. Planen er stolerækker og en øl/vand.
Hvem er på valg, hvem genopstiller: Thomas Andersen stiller sin bestyrelsesplads til rådighed før tid på
grund af manglende tid. Det betyder, at der skal vælges et bestyrelsesmedlem for 1 år. Mogens Lilleør og
Per Thomsen er på genvalg for 2 år. Desuden skal der vælges et bestyrelsesmedlem for 2 år til den plads
Sille Nielsen nu sidder på i sin egenskab af suppleant.

4. Broforhold/pladsforhold:
Orientering om status for arbejdet med udskiftning af den store bro. Hvordan tilrettelægger vi eget
arbejde dels i forbindelse med brobyggeri, og dels arbejdsdage.
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Status er at der arbejdes med en entreprenør om en kontrakt. Start på brobyggeriet forventes at være uge
51 med ramning af 50 pæle. Arbejdet forventes at vare tre uger. Det bliver grantræ med plastikrør for at
forebygge pæleormeangreb. Finansieringen sker med kommunegaranti via Kommunekredit. Lånet løber
over 25 år og matcher dermed lejeaftalen mellem kommune og SMG.
SMG skal selv løse en række opgaver i forbindelse med byggeriet. Det er planen at der etableres
arbejdshold, når det er klart hvilke opgaver der skal løses. Den nye store bro kommer op i samme højde
som den ny smalle bro.
Der produceres og monteres stiger på den smalle bro, der hvor det er relevant, så bådfolket kan komme i
bådene. Der er lavet en prototype til en et-trins-stige.

5. Kapsejladsudvalget:
Der har deltaget 8-10 både i kapsejladserne. Der er gennemfør 8 sejladser, hvilket ca. er halvdelen af
hvad der plejer at sejles. Det skyldes især forårets udsættelser på grund af corona. Sejladserne håndteres
nu i et digitalt, webbaseret system, som gør det nemmere at tage tider og afgøre placeringer. Det er
blevet kørt ind i løbet af sæsonen. Der sejles på 18 forudbestemte baner. Afslutningen blev afholdt i
hallen.

6. SUP:
Om samarbejdet med Stubbekøbing Skole. Skolesamarbejdet med Stubbekøbing Skole om SUP har
betydet, at klubben har fået tre instruktører fra lærergruppen. Og dette har trukket 6-7 unge med fra
7.klasse. Det er rigtig rigtig godt. Det er gode ambassadører for lokalområdet. Det er et ønske, at
instruktører også virker i SMG udover i skoleregi og det gør lærerinstruktørerne. Klubben er i
overvejelser om at indgå en egentlig samarbejdsaftale med skolen med et såkaldt
institutionsmedlemsskab på kr.3500,-/år.

7. Aktivitetskalender:
Drøftelse af planerne om tag på Ungdomshus og Badecontainere.
Der skal etableres et arbejdshold til 'hus over containerne'.
Arbejdsdagen er d.24.10. Der er nødt til at være begrænset deltagelse, så medlemmerne skal tilmelde sig.
Muslingeprojektet har taget initiativ til generalforsamling d.19.nov. Man går efter at danne en
selvstændig forening.
Klubben har modtaget en stor mængde værktøj fra Henrik Cappelen. Det er en kæmpe hjælp. Stor tak til
Henrik for donationen.

8. Eventuelt:
Intet.
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