Sejl og motorbådsklubben ’GRØNSUND’ SMG
Referat for bestyrelsesmøde d.10. juni 2020 kl. 20.30 i klubhuset
Bestyrelsesmødet er hasteindkaldt. Der er afbud fra Thomas Andersen.
1. Økonomi:
Kassebeholdning: 253.708,- kr. Klubben har 207 medlemmer.
Klubben har modtaget kr.41.000,- fra P.Wulfs Jubilæumsfond af 1901 til arbejdet med at beklæde
omklædningscontainerne.
2. Corona:
Drøftelse af ændringer i klubbens retningslinjer i forbindelse med ny vejledning fra
myndighederne vedr. coronavirus. Bestyrelsen besluttede på baggrund af myndighedernes
vejledning at klubhuset åbnes for normalt brug. Dog må der højest være 20 personer i klubhuset
samtidigt. Håndtag og andre kontaktpunkter skal afsprittes dagligt. Der skal stå sprit fremme, så
man kan spritte af. Det skal kommunikeres, herunder at det fortsat drejer sig om at holde afstand,
undgå at forsamles for mange, og fastholde håndhygiejnen.
Grillen kommer ud og kan benyttes. Her er det ligeledes vigtigt med afspritning af kontaktsteder.
Den generelle regel om at holde afstand udendørs gælder fortsat.
Der udsendes en meddelelse til alle medlemmer.
3. Broforhold/pladsforhold:
Bestyrelsen besluttede tidligere at nedsætte et ’broudvalg’ med klubbens formand Finn,
næstformand Mads og klubbens kasserer Per, som forbereder projektet praktisk via kontakt til
leverandør og i forhold til finansieringen. Udvalget er udvidet med Thomas Pedersen. Der er
foreløbig tilvejebragt kommunegaranti og et Kommunekredittilsagn på lån kr. 900.000,-. Desuden
er Nordeafonden søgt og Mærsk skal søges.
4. Kapsejladsudvalget:
Kapsejladserne om onsdagene er i gang pr. 10.juni.
5. SUP:
Baderummene bliver åbnet. De må benyttes af 1 person ad gangen. Udvendigt skal der ophænges
skilte Rødt/grønt, så man kan markere at badet er optaget. Der skal være sprit til rådighed, sådan
at man kan afspritte kontaktsteder, håndtag mm.
SUP starter igen 15.juni til sidst i juli. Der er træning mandag og onsdag fra kl.18.00 - 20.00.
Dragterne skal hænges til tørre i mastehuset. Der vil være 2 personer tilstede i hele perioden.
Jimmy er udpeget som chefinstruktør og dermed kontaktperson. Leif er tovholder på SUP i forhold
til SMG’s bestyrelse og skolesamarbejdet.
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Omklædningscontainerne er flytte og skal beklædes med træ og males i 2020.
6. Aktivitetskalender:
Sankt Hans 23.juni. Mulighed for at samles og grille.
7) Eventuelt
Rune Østergaard udtræder af bestyrelsen på grund af fraflytning. Suppleant Sine Nielsen
indtræder i stedet.
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