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Sejl og motorbådsklubben "GRØNSUND" SMG
Referat for bestyrelsesmøde d. 26.04.2021. kl.1800
1) Orientering
SMG oplever medlemsfremgang, selv om klubberne i GB generelt har oplevet 10% tilbagegang.
Der har været en god løbende orientering til medlemmerne i SMG om de tiltag der har være igangsat, f.eks.
i forbindelse med brobyggeri, søsætning, mast på.
Retningslinjerne for benyttelse af klubhuset gælder som hidtil.
Guldborgsund Baltic Race APS. Der er 14 tilmeldte. Arrangementet vil blive promoveret via Facebook med
hjælp fra kendisser inden for singlehand sejlads. Der er overvejelser om andre tiltag. Det vigtigste er dog at
arrangementet er udtryk for et rigtig godt tvær-klubsamarbejde.
Lejeaftalen for havneplads og areal er forlænget så den gælder i 25 år.
Vaskemaskine og tørretumbler til medlemmernes afbenyttelse er anskaffet og tilsluttet. De er placeret i
omklædningsrum. Bestyrelsen har fastlagt en pris for anvendelse på kr.25,-/vask og kr.25,-/tørring. Betaling
skal ske via mobilepay.
Via FLID anskaffer SMG et såkaldt 'bundmalingssæt (støvsuger, slibemaskine mm.) som medlemmer kan
leje hvis der skal renses bund på pladsen. Bestyrelsen har fastsat prisen for at leje efter hvad et nyt
skrabejern koster: Kr.250,-. Betales via mobilepay.
SMG har anskaffet en såkaldt tovværkskniv til at smelte tov over. Den hører hjemme på værkstedet.
Ny retningslinje fra bestyrelsen. Fortøjninger ind mod broen, skal være forsynet med affjedring. Det skåner
broen.
Det er vigtigt at el-ledninger på broen fylder mindst muligt, så der er fri passage på broen.
Ny retningslinje fra bestyrelsen. Trapper/stiger fra 'båd til bro' og 'bro til båd', skal være ensartede af
sikkerhedsmæssige grunde og af æstetiske grunde. Bestyrelsen får lavet ens stiger til udlån. Ideen er at
medlemmer som har behov for et sådant hjælpemiddel kan henvende sig til bestyrelsen. Det bliver
kommunikeret via mail og i medlemsmappen sammen med de øvrige nye tiltag.
Husbåde i havnen. Der skal være et møde om husbåde 28.04.2020. Formanden er inviteret sammen med
enkelte andre. Der er desværre ikke fremsendt nogen dagsorden for mødet. Det er SMG's indstilling at
husbåde skal placeres, så de ikke optager de bedste pladser/udsigt for de sejlende. (Mødet viste sig at
redegøre for kommunens ønske om at etablere husbåde i havnen, for retningslinjer for indretning af
husbåde og for lovgivning, samt placering.)
2) Økonomi.
Klubben har pt 216 medlemmer og en kassebeholdning kr. 371.382,26. Der er dog både indtægter
(lokaletilskud) og større regning på vej.
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Den nye bro er færdig. Klubben blev godkendt til at låne kr. 900.000 til den nye bro. Bestyrelsen hjemtager
lån til kostprisen på broen, som forventes at være kr. 850.000,-.
Bestyrelsen drøftede videre fremtidens investeringer og muligheden for at finansiere dem. Det handler dels
om tag og beklædning på ungdomshuset og de to badecontainere, forlængelse af masteskuret samt
muligheden for en forstue på klubhus ud mod havn og vand. Fremadrettet vil bestyrelsen øremærke penge
til de konkrete projekter.
3) SUP og optimistjoller
Ungdomsskoleeleverne starter op i SMG d.25.maj. En eventuel aflysning pga. corona ligger i
ungdomsskoleregi.
Folkeskolen går i gang, når de er klar.
SMG begynder SUP aktiviteterne mandag 24.maj og onsdag 26.maj 18.00-20.00. Og så løber det mandage
on onsdage derefter. Klubben holder startmøde med instruktørerne 4.maj. Sikkerhed har første prioritet,
herunder tjekke vejr, strøm osv. Derudover prioriteres det sociale på SUP, f.eks. lege, pålidelighedssejlads,
SUP basket, stikbold osv. Det skal udvikles sammen med instruktørerne. Der er 7 instruktører.
Optimistjollerne er placeret på det nyanskaffede stativ. Optimistjoller sættes i stand. Der er syv joller og de
fire ser ud til at være komplette. SMG-jollen Ida anvendes som følgebåd.
4) Fremtidige aktiviteter
Standerhejsning d.2.maj bliver afholdt fysisk men uden forplejning. Den streames samtidig på Facebook.
Sankt Hans d.23.juni afventer beslutning. Der meldes ud til medlemmerne der er afklaring i forhold til
corona, hvordan arrangementet kan afvikles.
Megin Bowl er planlagt gennemført i august ugen før Baltic Race. Borgmester og udvalgsformand deltager
henholdsvis ved start og ved afslutning/medaljeoverrækning. Forberedelserne går i gang i løbet af foråret.
Mulighed for en fælles medlemstur til Søfartsmuseet i Helsingør sidst i oktober.
Havnens Dag kommer først tilbage i 2022.
Nye vedtægter. Der er nedsat en lille arbejdsgruppe med henblik på revision/tilpasning af vedtægter.
Medlemsseminar? Bestyrelsen drøftede behovet for et nyt medlemsseminar i 2021. Det der taler for, er de
mange nye medlemmer, klubben har fået, altså få talt forventninger og aktiviteter igennem også med dem.
Det der kan tale imod, er at de seneste halvandet år, har klubben næsten ligget underdrejet på grund af
corona, så de nye medlemmer kender ikke rigtig de aktivitetstyper, der er. Bestyrelsen besluttede, at
begynde med et seminar med sig selv i 2021 og derigennem sætte retning for og form på et kommende
medlemsseminar i begyndelsen af 2022.

