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Sejl og motorbådsklubben "GRØNSUND" SMG
Referat bestyrelsesmøde d. 28. april 2020
Bestyrelsen skal løbende holde sig ajour med udviklingen i coronakrisen, og justere
begrænsningerne i aktiviteterne i overensstemmelse med myndighedernes instruktion og
vejledning. Da det ser ud til, at det er en længerevarende periode, er det også vigtigt, at vi ikke
sætter alt på stand by. Vi skal holde klubben i gang, og arbejde videre med nogle af de emner og
opgaver der var, da krisen startede.
1.Økonomi:
Alle indbetalinger er nu på plads og der er nu: 154 Seniormedlemmer, 35 Ungdomsmedlemmer
(under 18 år). I alt 189 medlemmer. Seniormedlemmerne fordeler sig: Alder 9-24:2. Alder 2539:12. Alder 40-59:47. Alder 60-69:44. Alder 69 <:49
Kassebeholdning: 275.431,94 kr.
De sidste indbetalinger der er aftalt, er på vej: + 9.000,- kr.
Kommende udbetalinger: Arealleje Guldborgsund kommune: - 54.000 kr. BMS betaling for
krandage: ca. - 22.000 kr. Moms: - ca.13.000 kr. for 1.halvår 2020. Alt andet er betalt, herunder
den nye lavbro både hos Munch og materialer hos Wulff, samt rengøring 1.halvsæson,
strømanlæg, kran og luftpumpe.
2.Evt. nye punkter:
a) Beslutning om hvorvidt vi skal arbejde videre med tankerne omkring samarbejde med DGI om
at være en del af et Jump4fun tilbud.
Jump4Fun projektet er et nyt projekt med mål om at få flere børn i alderen 6 - 14 år med
overvægtsproblematikker og andre sårbarheder, gjort mere foreningsaktive. Det er tænkt at skulle
ske ved at udbrede Jump4Fun-konceptet i idrætsforeninger i Guldborgsund og Vordingborg
Kommune. Målgruppen for projektet er dermed børn med overvægtsproblematikker og
foreninger, der gerne vil arbejde med børne-målgruppen ved at oprette foreningshold med
relevante tilbud. Det vil i praksis være kommunen, der henviser børn fra skoler og sundhedscentre
til Jump4Fun-holdene.
Bestyrelsen drøftede projektet og herunder hvor vidt det var et projekt som SMG kunne involvere
sig i. På den ene side stiller SMG gerne SUP materiel til rådighed for målgruppen, men på den
anden side er det holdningen, at arbejdet med målgruppen bør varetages af fagprofessionelle.
Bekymringen går især på, at hvis frivillige, enkeltpersoner eller SMG som klub, påtager sig at stå
for arbejdet i dag, så forpligter det klubben på lang sigt og længere end ’frivillig’ rækker. Projektet
lægger selv op til at løbe i en treårig periode, men forventer at foreningen skal have til hensigt at
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fortsætte med arbejdet efter projektperioden. Som nævnt stiller SMG gerne materiel til rådighed,
men kan ikke påtage sig ansvar for fagprofessionelt arbejde med målgruppen og en forpligtelse
der løber over så mange år. Bestyrelsen besluttede at tilbyde at mødes med projektet for at drøfte
nærmere om der kan findes en form, hvor projektet får mulighed for at anvende SMGs SUP
materiel.
b) Når vi får vores handikaplift, hvordan kundgør vi så for omverdenen om dens eksistens?
Liften kundgøres i avis og på Facebook som en service til hvem der måtte have gavn af den, samt
til handicaporganisationer.
3.Broforhold/pladsforhold:
a) Formanden er i gang med at undersøge hvad en ny bro vil koste. Det sker med henblik på at
afklare hvor mange midler klubben skal skaffe til veje. Et estimat fra Munch siger 1,1 mio. kr.
b) Maskinværkstedet udarbejder pris på en indretning med et enkelt trin og et håndtag til de
bådejere på den lille bro, der har brug for et sådant. Det skal ikke være individuelle, private
løsninger, men se ensartet ud hen langs broen, så derfor betaler og ejer SMG indretningen. Den vil
kunne afmonteres og bruges andre steder. Bestyrelsen vil gerne se en prototype før produktionen
sættes i gang.
4.Kapsejladsudvalget:
Onsdagssejladserne forventes at begynde 20.maj. Udvalget mødes først i maj og aftaler vilkår og
rammer.
5.SUP udvalget:
Ungdomsskolen har sammen med SMG truffet beslutning om at undervisningsforløbet i SUP er
aflyst for dette skoleår. Der er for mange risici med transport, udfordringer med omklædning der
skal ske hjemmefra og sejlads med medlemmer fra SMG. Samtidig er det aftalt at fortsætte
samarbejdet med undervisningsforløb, når det nye skoleår går i gang.
Dansk Surf- og Rafting Forbund (DSRF) annullerer undervisning af SUP nybegyndere, fordi en
væsentlig del af nybegyndertræningen handler om redninger og dermed tæt kontakt mellem
deltagerne, hvilket er uhensigtsmæssigt i en corona perspektiv. De allerede frigivne kan anvende
SMGs materiel, dog undtaget våddragter, medlemmerne skal bruge deres egne. Anvendelsen af
materiellet skal ske i overensstemmelse med DSRFs ’Corona-guide til brug af klubfaciliteter og
klubudstyr’. Den er formidlet via hjemmeside og klubhus.
Lige nu er undervisning lukket ned, men når det gælder fremtiden, så har klubben tre instruktører,
der står parat, to med stor erfaring og en ny.
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6.Aktivitetskalender:
Om standerhejsning: Standerhejsning bliver i år virtuel via Facebook. Det er kommunikeret via
mail og Facebook.
Formanden arbejder på forslag til vedtægtsændringer. Han sender materialet rundt til bestyrelsen
med henblik på drøftelse.
7.Uafklarede spørgsmål fra sidste møde:
Forsikring ansvar/kasko? Det har været informeret og drøftet i løbet af vintersæsonen i flere
sammenhænge. Grundlæggende mener bestyrelsen, at det må være kommunen eller havnen, der
skal tage handling på dette. Det skal fremgå af det lokale, kommunale havnereglement. Et sådant
er ikke kendt endnu, men muligvis undervejs.
Om at blive velkomstforening. Det kræver medlemskab af DGI 9 kr.pr. medlem/år. Vedtaget.
Skal vi lave en ny medlemsundersøgelse i 2021? Måske i 2021-2022. Det bør nok ske ’oven på’ en
normalsæson. Per kontakter konsulenten.
Overvejelse om genindmeldelse i sportsrådet? Vedtaget! Det koster 100 kr. for klubben om året.
8.Eventuelt:
Projekt produktion af ’muslinger på line’ er i gang v.Mads. Det skal mere på dagsordenen til
efteråret på møde i SMG. Tjek https://www.havhøst.dk
Klubben har anskaffet et undervandskamera til rådighed for medlemmer. Det er et GoPro som
også kan benyttes af de forskellige aktører, så som SUP og andre der kunne synes det er sjovt til
eget brug eller til at lægge klip ud fra på medierne. Det kan ydermere bruges sammen med
teleskopstang, så man kan filme båden underneden, f.eks. skruen. Klubben anskaffer tillige en
undervandskikkert. Kontaktpersoner er Per Thomsen og Leif Buur. Se hjemmesiden.
Klubben har anskaffet en ny påhængsmotor til klubbåden Ida.
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