side

1 af 1

Sejl og motorbådsklubben "GRØNSUND" SMG
Referat FOR BESTYRELSESMØDE TORSDG D. 19-08-2021. KL. 1900

1. Siden sidst:
(a) Meginbowle sejladsen er aflyst. Der var for få tilmeldte både. Der har ikke været egentlige
udgifter i forbindelse med aflysningen. Det er ærgerligt, fordi det kunne være blevet et godt
arrangement, fordi der var sammensat et flot tredages program fra SMG’s side, som nu ikke
realiseres.
(b) Handicapliften er monteret. Der blev afholdt en lille reception med indbudte. Der var et
meget lille fremmøde. Nu er opgaven at få fortalt om muligheden for at benytte den. I
forbindelse med etableringen, er der rettet henvendelse til kommunen om at få etableret et
mere kørefast underlag. Desværre er det ikke muligt at skaffe finansiering til dette i denne
omgang, meddeler kommunen, men opfordrer til at holde fast i projektet og følge op.
(c) I løbet af sommeren er SMG blevet udpeget som demonstrationsklub og -havn i forbindelse
med Sejl Sikkert kampagnen. Det er sammen med 6 andre klubber i Danmark. SMG er også
demo-klub i forhold til at modtage og inkludere nye medlemmer.
(d) SUP. 7.klasse har være på besøg. Det var desværre ikke muligt at sejle på grund af for
meget vind, men der blev plads til SUP aktiviteter. Det var et meget god oplevelse.
(e) SMG har søgt Trygfonden om 8 redningstiger til havnen. Der forventes svar fra Trygfonden
december 2021.
(f) Liv i Stubbekøbing inviterer til fest, hvor SMG’s SUP’er deltager, og der inviteres til
samtale om fremtiden i Stubbekøbing efterfølgende.
(g) Baltic Race afvikles 27.-28. august med 21 både. Næste år er målet at komme op på 50
både.
(h) Stubbekøbing Havns havnefoged stopper 31.januar 2022.
2. Økonomi
Kassebeholdningen er på kr. 383.375,43. Dog skal 20.000,- støttekroner retur til
Kommunen, fordi Meginbowle-sejladsen er aflyst.
Bådpladssituationen: Alle pladser er besat, og der er venteliste.
Medlemsstatus: Klubben har nu 253 medlemmer. Desuden har klubben fået endnu et
institutionsmedlemsskab.
3. Start på bygning omkring badecontainere og ungdomshus.
Planen er at etablere to 'bygninger' om dels ungdomshuset, dels badecontainerne. De opføres
som træbeklædning, så de kommer til at ligne klubhuset. Der er estimeret en pris på
træmaterialer på 75.000 kr. Tagdækning 70.000 kr. Søm, skruer og beslag 4.000 kr. Diverse
uforudsete udgifter 10.000 kr. En pris på i alt 159.000 kr. Dertil kommer en udgift til
elektriker for at flytte de installationer, der hænger på plankeværket mellem klubhus og
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ungdomshus. Siden estimatet blev lavet, er materialepriserne steget med ca. 15%. Derfor
skal vi råde over 200.000 kr. til byggeriet. Der er iregnet en ny dør til klubhuset. Det er
muligt at billiggøre byggeriet en smule ved selv at lave porte og f.eks. stå for tagdækning.
Projektet sættes i gang, dvs. der skal indkaldes frivillige. Når byggeriet er færdigt, så fejres
det på behørig vis. Tegninger ligger på hjemmesiden: http://www.groensund.dk/klubhus-ogmastehus. Kaj, som har lavet tegningerne, er ’sjakbajs’.

4. Generalforsamling
(a) Forslag til vedtægtsændringer blev drøftet med henblik på fremsættelse på
generalforsamlingen. Forslaget blev godkendt til fremlæggelse med en enkelt rettelse.
(b) Der er valg til bestyrelsen, hvem forlader bestyrelsen, og hvem modtager genvalg?
Finn Jørgensen er på valg og genopstiller ikke. Leif Christensen er på valg. Søren
Mastek er på valg. Mads Hansen er på valg og modtager genvalg. Der skal også vælges
suppleanter, her modtager Sille Nielsen gerne genvalg.
5. SUP
Overvejelse: Nye medlemmer med båd får en mentor for at lette den første tid i klubben.
Bestyrelsen drøftede behovet for at udvide denne ordning til SUP, men skønner, at der ikke
er behov for en tilsvarende ordning i SUP regi. SUP’ere mødes let gennem aktiviteten. Der
er måske snarere behov for at de gamle SMG medlemmer kaster sig ud og prøver SUP. Kan
man lave SUP aktiviteter, der samler bådmedlemmer og SUP medlemmer? SUP medvirker i
år i pålidelighedssejlads. Der vil være præmier til alle.
6. Eventuelt
Intet
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