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Sejl og motorbådsklubben "GRØNSUND" SMG
REFERAT FOR BESTYRELSESMØDE D. 27.10.2021. KL. 19.00

1. Generalforsamling
Generalforsamlingen finder sted 18.nov. kl.19.00 i Stubbekøbing Hallens cafeteria. Bestyrelsen mødes
kl.17.00.
Gennemgang af dagsorden: Dagsordenspunkterne blev gennemgået, herunder a) bestyrelsens beretning,
som blev godkendt. b) Indkomne forslag, hvor der er bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. På
generalforsamlingen skal de gennemgås paragraf for paragraf. De gamle klublove såvel som forslag til ny
vedtægter, skal foreligge i print, så de kan sammenlignes. c) Regnskab 2021 og budgetforslag 2021 blev kort
gennemgået, og de sidste tal påført budgettet.
2. Økonomi
Medlemstallet er 267. Klubbens saldo pr.27.10.2021: 276.832,14 kr.
Materialer og installationer i tilbygningen er delvist betalt. Der udestår betaling for kran i forbindelse med
bådoptagning.
Efter ansøgning i 'ekstraordinær materialetilskud'-puljen er SMG tildelt 14.000,- kr. Midlerne gives under
forudsætning af SMG medfinansiering. Køber vi materiel til f.eks. SUP for 28.000,- kr., så betaler puljen
halvdelen.
3. Fremtidige aktiviteter
a) Rejse og turarrangementer. Der er forslag om at 'etablere' rejseklubaktiviteter i SMG-regi for
medlemmerne af SMG under overskriften 'SMG's rejseklub'. Rejseaktiviteternes økonomi skal holdes helt
adskilt fra SMG's øvrige økonomi, så klubkontingenter og midler til sejlads og vandsport ikke anvendes til
rejseaktiviteter. Rejseklub aktiviteter håndteres derfor i en særskilt kolonne i SMG-regnskabet.
b) Orientering om klubhusbyggeriet. Byggeriet skrider fremad. Det skyldes 8-9 mands ihærdige indsats. Især
vejret har påvirket tidsplanen. Taget kræver tørvejr over en længere periode. Det forventes, at byggeriet er
færdigt i løbet af november.
c) Orientering om arbejdet i Guldborgsund Baltic Race: Sejladsen forventes afviklet igen i 2022. Ambitionen
er minimum 50 både som deltagere. Sejladsen skal markedsføres mere målrettet især i Tyskland.
d) Foredrag på Dansk Sejlunions medlemsseminar 12.nov. 2021: SMG er bedt om at holde oplæg om
hvordan vi har gjort og hvordan vi gør i klubben i forhold til at hverve nye medlemmer og fastholde dem.
e) Havnen: Der kommer ny havnefoged i 2022. SMG skal være klar til at byde ham/hende velkommen. Det
handler om at få en god start sammen.
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