Sejl og motorbådsklubben "GRØNSUND" SMG
Bestyrelsesmøde d. 8. okt. 2018 kl. 19.00 i klubhuset
Referat
1. Økonomi
Regnskab og budget til generalforsamling (vedhæftet dagsordenen som bilag).
Kasserer, Per Thomsen, gennemgik regnskabet. Regnskabet viser et underskud på 26.398,-. Det
repræsenterer en række investeringer i løbet af 2018 begrundet med nye tiltag og medlemstilgang,
senest ny container til SUP. Kassebeholdningen er på 67.261,59,-.
Per gennemgik dernæst forslag til budget 2019. Drøftelse medførte enkelte tilrettelser. Det samlede
billede er at bestyrelsen holder kontingent og bådpladsleje uændret og budgetterer med et lille
underskud.
2. Forslag til behandling på generalforsamling
a) Ændring af § 13 (Vedhæftet dagsordenen som bilag. Ændring med rød skrift.)
b) Bestyrelsens honorering. (Vedhæftet dagsordenen som bilag.)
c) Honorering af klubbens trænere og instruktører. (Vedhæftet dagsordenen som bilag.)
a) Formanden, Finn Jørgensen, fremlagde forslag til ændring af vedtægt §13 gående på håndtering
af alvorligt misligholdte både. Forslaget indebærer at bestyrelsen kun kan gribe ind, hvis den er
enstemmig. Ændringsforslaget blev godkendt til forelæggelse for generalforsamlingen.
b-c) Mogens Lilleør fremlagde forslag til en politik for honorering og kompensation. Formålet med
en politik er at klargøre de handlemuligheder bestyrelsen har, når den ønsker at anerkende en
særlig medlemsindsats, hvad enten der er tale om individ eller gruppe. Bestyrelsen drøftede og
tilrettede forslaget mhb. på forelæggelse for generalforsamlingen. De to øvrige forslag (a) og (b)
udgår. Det ene afgøres i forbindelse med behandlingen af budgettet, det andet erstattes af forslag
til politik for honorering og kompensation.
3. Generelt vedr. afvikling af generalforsamling
Indkaldelsen vedhæftet som bilag.
Bestyrelsen drøftede den kommende generalforsamling, herunder ordstyrer. Generalforsamlingen
finder sted torsdag d. 15.11.18 kl. 19:00 i Stubbekøbing Hallens Cafeteria og ikke i klubben, som
den plejer. Det skyldes medlemstilgangen, idet det vil formentlig vil knibe med at være i klubhuset.
4. Kommende aktiviteter
a) Vegvisir fortsætter. Lidt om evalueringen og fremtidigt samarbejde.
Kapsejladsen Vegvesir er afsluttet og evalueret i klubberne og i kommunen. De nye baner for 2019
er meldt ud. En af disse går gennem Grønsund. Evalueringen har afsløret at der var problemer med
styring og koordinering under afviklingen af sejladsen. Noget tyder på at klubberne selv skal påtage
sig den praktisk styring af arrangementet fremover.
b) Vild med vand fortsætter. Fortsætter vi med Havnens Dag?
Vild med vand. Indstillingen er at fortsætte med Havnens Dag, selv om det landsdækkende projekt
stopper.

c) Skolesamarbejdet,- status
Leif Christensen fremlagde planerne for skolesamarbejdet i 2019. I forhold til Stubbekøbing
folkeskole, så gentages successen fra 2018. Desuden præsenteres 7.klasserne målrettet for SUP. I
forhold til Ungdomskolesamarbejdet så fortsætter dette i ugerne 18-21 og 23-24. Det sker i
forlængelse af Kajakklubben i Nykøbing F. med kano og kajak. Vi tager over med SUP og sejl- og
motorbåde. Det sker i tidsrummet 14-17. SUP’erne kommer til at stå for en del. De aflønnes af
Ungdomsskolen. Vi regner med fællesafslutning i juni. Skolesamarbejdet og
Ungdomsskolesamarbejdet er på skinner i 2019.
d) Førstehjælp til instruktørerne
Klubben arrangerer kursus i førstehjælp til SUP-instruktører og andre medlemmer der måtte være
interesseret. Fire pladser er reserveret SUP-instruktører, derudover er der 12 pladser til
medlemmer af SMG. Det koster 150 kr. som går til kurset, bog, diplom og forplejning. Kurset finder
sted 24.nov i klubhuset fra 09.00-16.30. Det annonceres på hjemmeside og via mail til
medlemmerne.
e) Orientering om planer om afholdelse af DM for Meginjoller.
Måske får vi et DM for Meginjoller til klubben. Henning R. Ibsen arbejder på at klubben afholder
DM for Meginjoller i 2020.
f) Tanker om samarbejde med frivillige omkring omsorgsgruppen på plejehjemmet.
Omsorgsgruppen på plejehjemmet vil gerne benytte klubhuset til kaffe, når de er på cykeltur.
Finn/Per mødes med stedet for at afklare og afstemme behov og forventninger til hvad SMG kan
overkomme pt.
5. Kapsejladsudvalget:
Status.
Kapsejladsudvalget. Onsdagskapsejladserne er afsluttet med vinder fra Stubbekøbing i løb 1 og fra
Bogø i løb 2 med en toer fra Stubbekøbing. Der deltog gennemsnitligt 7-8 både. Søspejderne deltog
i nogle af efterårets sejladser.
6. Status for byggeaktiviteter og bygninger:
Vandkantsbro, Platform, SUP bro ved østmolen, Container, Arbejdsopgaver på arbejdsdagen:
- Vandkantsbroen er annulleret af økonomiske grunde. Men heldigvis får vi kajakbroen.
- Det er samtidig planen at lave en kombineret SUP- og badebro ved østmolen. Det bliver en bro
med bred trappe og dybe trin, som kan anvendes af badere og vinterbadere.
- Den nye container til SUP-boards og udstyr i øvrigt er købt og placeret ved mastehuset.
- På arbejdsdagen skal containeren tilpasses. Mastehuset skal males. Derudover er der alt det
’sædvanlige’, som skal ordnes.
7. Orientering:
Alle der har oplevet, set og hørt noget med relevans til sejlklubben og dens arbejde og aktiviteter
beretter her.
Bestyrelsen drøftede forskellige temaer, som sammenfattes som følger:
- Det kan overvejes at sætte bruser op på det store toilet. Det efterspørges af og til.
- Vi bør overveje en ny model for klubtur, som inddrager nye medlemmer og SUP’erne.
- Hjemmesiden, Groensund.dk tilpasses så den dækker SUP aktiviteter.

8. De 5 minutter
Leif Kristensen gav et kort oplæg.
På baggrund af oplæg fra Leif og uden at konkludere noget, drøftede bestyrelsen muligheden for el
og vand tættere på pladsen.

