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Sejl og motorbådsklubben "GRØNSUND" SMG
REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 17-9-2018
Afbud fra Mogens Lilleør, Bjarne Hansen og Kaj Olsen
DAGSORDEN
Til orientering: Vi er blevet tilrådet at søge midler i kommunale fonde til de fleste af de udgifter vi
her i denne forbindelse pådrager os. Der findes midler der er rettet til disse ting.
Sejlklubben er blevet nomineret blandt 3 andre, til at modtage prisen som årets forening. Prisen
uddeles d. 28. august.
1. Vandkantsbroen kommer ikke. Derimod udlægger kommunen en flydebro der
passer til kajak og SUP. Desuden forbinder de den med en adgangsklap til vores
platform. Det sker hvor den gamle flydebro lå.
Den gamle flydebro er kommet på land med betaling af byfornyelsen. Hvad gør vi
med den?
Beslutning: Den gamle flydebro overdrages til Stbk. Havn eller andre der måtte have brug for en
sådan. Hvis ingen melder sig, hugges broen op.
Desuden besluttedes det at igangsætte arbejdet med genopførelse af platformen foran klubhuset.
Arbejdet udføres ved frivillig arbejdskraft. Overslagspris 25.000 kr.

2. Opbevaring af SUP materiel. Der er kommet priser på container. Skal vi købe nyt eller
brugt? Med hensyn til placering kan den foreløbig sættes på en klodser af en eller anden
art. Senere kan den jo anbringes mere permanent, forhåbentlig som en del af en tilbygning.
SUP brætterne skal ud af masteskuret inden masterne skal ind.

Beslutning: Der indkøbes en ny container der anbringes ved enden af masteskuret. Foreløbig
blot på opklodsning i hjørnerne. Pris ca. 20.000 kr. Leif og Mads indretter containeren, ca.
5.000 kr.
3.

SUP har behov for en flydebro uden for havnen i hjørnet ved østmolen. Sådan en er der et
par stykker der har set på, og faktisk er klar til at etablere når vi får penge til det. Vi har fået
tilladelse af kommunen, så den er på plads. Det er er bro der kan bruges af vinterbadere og
alle andre der har lyst til at hoppe i vandet. Adgang tænkes at skulle ske fra betonkanten
hvor rækværket står.

Beslutning: Der arbejdes videre på at etablere flydebro øst for østmolen . hjørnet hvor molen
møder betonmuren. Overslagspris 50- 60.000 kr. Arbejdet iværksættes først når vi har
pengene til det.

4. Næste bestyrelsesmøde: Form. indkalder til møde i uge 41.

Referat fra best. møde d. 17-9-2018

