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Sejl og motorbådsklubben "GRØNSUND" SMG
REFERAT FOR VIRTUELT BESTYRELSESMØDE D. 16.02.2020. KL. 19.00

1. Siden sidst:
a) Status på brobyggeri
Alle pælene er modtaget. Desværre har ramslagningen været ramt af isen. En pæl er knækket. Den
er der fundet erstatning for via SIG. Desuden gik ramslaget i stykker. Værre er at pælene ikke står i
lige linje, det drøftes på byggemøde i feb. med entreprenøren. Tidsplanen er rykket 5 uger. Vi skal
forvente en færdig bro 1.maj.
b) Status på ansøgning om byggetilladelse til tag over klubhus
Kaj har lavet tegninger og er ved at prissætte de enkelte dele. Formanden har rykket kommunen
vedr. byggetilladelsen.
Den lille SUP-container ved mastehuset skal også overdækkes. Mastehusets tag forlænges hen over
container. Der skal tilvirkes og tilføjes et spær. Leif har tegnet skitse og beregnet materiale.
c) Optimistjoller skal gøres klar, når det er muligt i forhold til corona.
d) Vedtægterne skal revideres. Der er lavet et oplæg som skal drøftes i den nedsatte gruppe, men
det afventer corona.
e) Bådisætningsdage forventes at ligge omkring 1.maj.
f) Arrangementer i almindelighed er det næppe muligt at gennemføre før i august.
g) Der er intet nyt om husbådediskussionen.

2. Økonomi
Kassebeholdningen er på kr. 672.742,10. Dog 300.000 kr. er byggelån. Så det reelle beløb er kr.
372.742,10. Kommende medlemskontingenter inkl. bådepladsleje pr. 1.april forventes at ligge i
omegnen af kr. 240.000,-. Derudover er der puljepenge på kr. 27.000,- til handicaplift. Bestyrelsen
har besluttet at et beløb skal placeres under hensættelser med henblik på en evt. udvidelse af
klubhuset. Alle bådepladser er besat. Der er 4-5 på ventelisten.

3. Forslag om deltagelse i et APS til kapsejladsen Guldborgsund Baltic Race.
Bestyrelsen foreslår, at SMG deltager i arbejdet med APS-dannelse med henblik på kapsejladsen.
Seks sejlklubber i Guldborgsund ønsker at etablere et APS med formålet at arrangere en
kapsejladsen 'Guldborgsund Baltic Race'. Det er Nysted, Toreby, Vikingen, Bådeklubben
Guldborgsund, Guldborgland bådelaug samt SMG. Grundideen med APS er, at klubberne ikke
rammes af en evt. negativ økonomi, men samtidig har gavn af en positiv økonomi. Det kræver et
indskud på kr. 7000,- fra hver klub. Bestyrelsens vurdering er, at vi bør deltage, også fordi der er
meget godt for SMG at hente i øget klubsamarbejde i forhold til andre klubber såvel som til
kommunen. Maritime aktiviteter er i højere grad kommet på dagsordenen.
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4. Beslutning om etablering af wifi/netforbindelse.
Bestyrelsen ønsker en bedre internetdækning i havnen. Vi har tidligere været i kontakt med FIBIA,
men en løsning var ikke mulig. FRV-net har tilbudt en løsning, som består af et internt SMG-net
baseret på tre adgangssteder, henholdsvis ved klubhuset, for enden af den nye bro og på
mastekranen. Det betyder, at der vil være lige god adgang til nettet overalt i området. Ingen blinde
områder. Prisen ligger i omegnen af kr. 8000,- plus løbende omkostning til internetudbyder. Der er
samtidig mulighed for at koble vejrstationen på for kr.3000,-, så vi har adgang til det helt lokale vejr
via hjemmesiden. Det vil være klar fordel for medlemmer der bor et stykke væk.

5. Beslutning om etablering af overvågningskamera
Bestyrelsen har drøftet behov og muligheder for overvågning. Anledningen har dels været de
mange byggematerialer, der har skullet ligge på havnen og risikoen for at noget ville forsvinde, dels
de muligheder der måtte ligge i at have et stabilt wifi/net. Bestyrelsen drøftede mulighederne og en
række spørgsmål, der skal afklares. Hvor meget må vi overvåge? Klubhuset, Mastehuset, Havnen?
Hvilke behov har vi? Hvordan skal videodata opbevares, hvor længe og hvem må tilgå dem?
Hvordan afgrænse SMG og en offentlig tilgængelig havn? Havnen er ikke privatområde, men
kommunens område, SMG er en privat forening, og der er forskel på hvad kommunen må og
private må. Det er en drøftelse der ikke er færdig. Bestyrelsen besluttede foreløbigt at gå videre med
henblik på afklaring. En mulighed er at kontakte kommunens DPO.
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