Sejl og motorbådsklubben "GRØNSUND" SMG
REFERAT FOR BESTYRELSESMØDE D. 2.10 2014
Fraværende Carsten Keil

1. Siden sidst:
Intet
2. Evt. nye punkter:
Det årlige møde med havnefogeden.
Bestyrelsen har holdt dialogmøde med havnefogeden, et godt møde som forhåbentlig kan
blive tradition, f.eks. med et fast møde en gang om året. Mødets formål er sammen at drøfte
fælles forhold for den del af havnedriften der vedrører SMG og dens medlemmer. Det handler
om dels at evaluere året der er gået, dels orientere hinanden om planer tanker og ideer for det
kommende år. Alt sammen med henblik på om muligt at skabe de bedste forhold for alle
parter. Temaer der blev drøftet på det aktuelle møde var særligt ’Hvad er gået godt, og hvad
mindre godt i året?’; Affaldssortering; ’Hvad har vi set andre steder der med fordel kan
etableres i Stubbekøbing?’
3. Klubhus/mastehus:
Bestyrelsen har undersøgt pris på lyddæmpning i klubhus og omfanget af utæthed i taget. Det
er arbejder der sættes i gang i løbet af vinteren.
4. Broforhold/pladsforhold:
De gamle pæle ved ’lavbroen’ skal fjernes i uge 41. De både der ligger på aktuelle pladser skal
flyttes og de gamle pæle skal trækkes på land. Når de gamle pæle er væk, skal bådene lægges
på plads igen. Der vil blive brug klubmedlemmers hjælp. Kassereren sender besked direkte til
medlemmerne.
5. Kapsejladsudvalget:
Kassebeholdning på ca. 1500,- kr
Sæsonen er slut. Der er gennemført 12 af 16 planlagte onsdagssejladser. Tilslutningen er
vigende. 9 både fra SMG og Bågø har deltaget regelmæssigt.
6. Ungdom:
Intet
7. Aktivitetskalender:
Hvor opbevares de elektroniske referater og billederne?
Bestyrelsen undersøger muligheden for at opbevare referater mm elektronisk f.eks. i
Dropbox.
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Groensund.dk: Hjemmesiden besøges hyppigt. Siden 1.januar 2014 har der været 1325
hjemmesidebesøg, hvoraf d. 543 er unikke. Det betyder at det er mange flere besøg end der er
medlemmer i klubben der er på nettet. Besøgene kommer mange steder fra i verden.
Medlemmerne må være berejste og der må være folk i andre lande der tiltrækkes af noget på
hjemmesiden. Top ti heder Danmark 1140, Brasilien 70, USA 14, Frankrig 13, Italien 8,
Mexico 7, Spanien, Grækenland og Portugal hver 6 og Tyskland 5. I alt 30 lande er
repræsenteret.
Standerstrygning:
Standerstrygning forventes gennemført som vanlig, dog er det i år en lørdag. Det er d.18.okt.
kl.13.00, jvf informationen på web.
Arbejdsdag:
Arbejdsdagen er d. 25.okt kl.09.00. Se information på web.
Generalforsamling:
Generalforsamlingen finder sted d.13.11 2014 kl. 19.00
8. Økonomi:
I Kassebeholdning: 292.620,42 kr.
Klubben har fået to nye medlemmer: En L23 og en Fåborg 20.
9. Eventuelt:
Intet
10. Næste møde:
13.nov 2014
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