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Referat fra bestyrelsesmøde d. 22. februar 2018

1. Siden sidst:
Orientering om møde i FLID (Foreningen af Lystbådehavne I Danmark, sammen med
Formanden har deltaget i orienteringsmøde hvoraf det interessante for SMG`s vedkommende
var en orientering om at havnene, d.v.s. Stubbekøbing Havn vil få tilbudt at tegne forskellige
forsikringsordninger gennem et forsikringsmæglerfirma. Man vil bl.a. kunne tegne en
vragfjernelsesforsikring. Den er Guldborgsund Kommune interesseret i, så vi kan se frem til
at skulle forholde os til en henvendelse. Desuden vil FLID se om SMG kan komme med i
sådan en ordning. Måske er der noget vi kan bruge?
Orientering om vandkantsbroen. Status er, at planerne er færdige, klar til udbud. Der mangler
at skaffe ca. 750.000 kr. Friluftsrådet har givet 165.000 kr., og resten forventes bevilliget fra
områdefornyelsen, således at projektet komme i gang i sommer
Foredrag om ansøgning af fonde og puljemidler. 3 bestyrelsesmedlemmer har været til en
undervisningsaften om hvorledes man søger fondsmidler i praksis. Et kursus der var tilbudt
gennem DGI, og Guldborgsund Kommune. Det var et rigtig godt og oplysende kursus.
Per Thomsen udpeget som medlem af folkeoplysningsudvalget i kommunen, på vegne af
SMG.
I uge 29 kommer projektskibet Oceans Of Hope til Stubbekøbing. Form. har været i dialog
med dem om at komme til Havnens Dag, men de var allerede booket. Vi kender ikke de
nærmere planer for uge 29, ud over at de har fået lov at benytte klubhuset hvis der er behov.
http://www.oceansofhope.org/
2. Evt. nye punkter:
Behandling af medlemsoplysninger, datasikkerhed. Mogens og Per udarbejder oplæg til næste
møde.
Skal vi tilslutte fibernet i klubhuset? Det har vist sig at vi bliver betragtet som erhvervskunde,
hvorfor prisen bliver højere ende først antaget. Per arbejder videre med sagen i håb om at vi
kan blive betragtet som privatkunde.
Modtage tilbud om etablering af hjertestarter. Klubben har modtaget tilbud om at etablere en
hjertestarter. Der arbejdes videre med forslaget i forvisning om at den bliver etableret.
Orientering om Legeskibet, muligheder. Legeskibet er et samarbejde mellem Gerlev
Legepark ved Gerlev Idrætshøjskole og Lauritzen Fonden, som har bevilget 16 mio. kr. til
projektet. Formålet er at udvikle den særlige danske bevægelses- og legekultur, og projektet
følges tæt af Syddansk Universitet, der vil sikre en løbende vidensopsamling og
dokumentation af effekt. Projektet omfatter hele kommunen og gennemføres af Guldborgsund
Kommune. Alt forventes afviklet i Stubbekøbing. Her bliver der tale om at vi skal yde lidt
praktisk hjælp
Status for SUP projektet. Leif bemyndigedes til at ansøge Nordeafonden om midler til indkøb
af boards og dragter. Desuden at indkøbe 3 boards. Der er en instruktør der har meldt sig, og
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der forhandles p.t. med 2 mere. De skal herefter på et endags kursus, og så er vi klar. Vi
forventer at kunne introducere aktiviteten til Havnens Dag.
Fortsat medlemskab af medlemskab af Sportsrådet. Det besluttedes at ophæve medlemsskabet
fra næste år. Klubbens benefit af medlemsskabet er lig 0.
Kapsejladsen Vegvisir hvor vi også deltager er i gang med planlægnig. Det skrider godt
fremad. Det sker med god opbakning fra kommunen. Der bliver god brug for hjælpere, så hvis
nogen har lyst, ud over dem der allerede har meldt sig, så kontakt til Per Thomsen. De
deltagende klubber får 30.000 kr. til deling fra arrangøren. Man udarbejder et fordelingstal.
Desuden skal klubberne dele overskud fra ølsalget. Der er sponsoraftale med Krenkerup om
levering af øl både fad- og flaskeøl. Fustager kan tilbageleveres, men flaskeøl kan ikke. Et evt.
underskud fra ølsalget i form af ikke solgt flaskeøl kan forekomme. Ikke solgte flaskeøl købes
af de deltagende klubber til senere brug, som det skete da vi afholdt DM. Så det skulle nok
kunne gå, da ølsalg plejer at kaste en god sjat af.
Forberedelser til Havnens Dag. Vi satser på via skiltning o.l. at få flere gæster hen i vores ende
af havnen, at få flere ud at sejle. Vi vil bl.a. uddele kaffebilletter hvor folk inviteres i
klubhuset. Det skal ske rundt omkring på havnen hvor der er flest folk. Vi skal have gang i
vores SUP. Matchrace i optimister i industrihavnen, og de øvrige arrangementer vi havde
sidst. Der kommer et markedstog der transporterer gæsterne rundt på hele området. Vi håber
at medlemmerne vil slutte lige så stærkt op om arrangementet som sidste år.
I parentes bemærket, er det på en eller anden måde mærkbart at SMG er blevet mere synlig
rundt omkring, så strategien virker.
3. Klubhus/mastehus:
Status for samarbejde med vinterbaderne, sauna og materialerum. Vinterbadernetvæket har
fået godkendt stedet for deres vandaktivitet. De er igan med at indhente tilbud på stige og
platform, samt skaffe økonomien. Vi har lavet tegninger af sauna, omklædning og lidt
depotplads i forbindelse med klubhuset. Ved samme lejlighed skal indretningen i køkkenet
ændres. Der etableres to rum ved enden af mastehuset. Et til værksted og opbevaring, og et til
kajakker og supboards og dragter o.l. Containerne placeres tæt sammen, og forsynes med
saddeltag, således at de kommer til at fremstå et rigtigt hus. P.t. arbejdes der med at finde et
låse- og adgangssystem. Desuden også med et solfangeranlæg til El produktion. Når det er på
plads, kan vi begynde at se på finansieringen, som skal ske gennem fondsmidler. Måske er det
en ide at udskifte eller supplere ungdomshuset med containerhuset. Det er en økonomisk
overkommelig løsning.
4. Broforhold/pladsforhold:
Alle bådpladser er nu lejet ud. Der har måttet ske lidt ændringer i pladstildelingen, således at
vi har kunnet få alle pladser belagt. Det har stort set sket uden problemer, hvilket vi siger tak
for forståelsen.
I den forbindelse skal det bemærkes, at vi har fået familier med børn som nye medlemmer.
Det skal vi huske når vi som noget nyt risikerer at nøde børn på broen.
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5. Aktivitetskalender:
Status afholdte arrangementer. Nytårskuren var velbesøgt, og medlemmerne havde en
fornøjelig eftermiddag med god mad og drikke.
Gastekurset har 12 deltagere, og afvikles planmæssigt. Det er indtrykket at der er ramt et
behov. Der bliver tilbud om at underviserne tilbyder dem der har lyst, at tage med på en
sejlads i deres båd, for at prøve det lærte i praksis.
6. Økonomi:
Kassebeholdning før indbetalinger af kontingent og pladsleje for 2018 er 105.662 kr.
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