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Sejl og motorbådsklubben "GRØNSUND" SMG
BESTYRELSESMØDE D. 13-01-2016 efter generalforsamlingen
Referat
1. Siden sidst:
Status for projekt ”vild med vand”: Planen er at invitere til et fællesmøde for midt i februar for
de klubber, foreninger, organisationer o.s.v. som ønsker at være med. Her vil der nærmere
blive redegjort for, og aftalt det videre forløb. Arrangementet ’Vild med vand’ finder sted
29.maj. Foreløbig er Havnen, Sportsfiskerne og SMG med, men vi forsøger at få alle med. Et
tema på dagen bliver ’2017 aktiviteter’.
Status for Byfornyelsesprojektet: Der er kommet et lille afbræk i forløbet, idet projektlederen
har fået andet arbejde. Vi er imidlertid så langt fremme i lystbådehavnegruppen, at vi kan
indsende et forslag til projekt. Vi er i gang med at lave projektbeskrivelse, økonomisk
beregning og prioritering. Der er få møder tilbage. Budgettet er en mio. kr.
2. Evt. nye punkter:
Indkøb af kajakker: Det er måske muligt at vi kan anskaffe tre kajakker brugt via en foreing i
Nakskov. Det undersøges og afklares inden for et par måneder.
SMG tilbyder joller og juniorbåd til sejlklub, hvis både og udstyr brændte for nylig.
Sejlsikkert-ambassadører: Sejl Sikkert-indsatsen søger en række lokale ambassadører i
sejlklubberne. Dansk Sejlunion indgår som medlem af Søsportens Sikkerhedsråd i Sejl
Sikkert-indsatsen, som drives i et samarbejde mellem TrygFonden og Søsportens
Sikkerhedsråd.
Baggrunden er, at for halvdelen af de danske fritidsfiskere og fritidssejlere er det ikke en
selvfølge at tage redningsvest på, når de skal til søs. De bruger aldrig vesten eller kun, når
vejret er dårligt. Samtidig har hver 10. fritidsfisker og fritidssejler været i en livstruende
situation på havet inden for de seneste fem år. Søsportens Sikkerhedsråd og TrygFonden
igangsat en 3-årig indsats, der skal styrke sikkerhedskulturen både på havet, i havnene og
klubberne. Derfor søges lokale Sejlsikkert-ambassadører. Melder man sig som ambassadør,
får man til et kick-off-møde i marts udleveret en startpakke med materialer til at hænge op og
dele ud, og man modtager ’lækkert sejludstyr’ selv.
Hanni fra SMG har allerede tilmeldt sig, da opfordringen blev sendt ud for et godt stykke tid
siden og skal deltage i et kursusforløb. Er der andre der har lyst, så kan man læse mere om at
være ambassadør på sejlsikkert.dk/ambassadør. Der vil i øvrigt være mere om dette til
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arrangementet Vild med vand d.29.maj.
3. Klubhus/mastehus:
Der har været et orienteringsmøde om ansøgning og betingelser for at få LAG midler. I den
forbindelse blev det fremhævet, at det man søger om skal være til gavn og glæde for flere end
f.eks. klubmedlemmer. I den forbindelse kunne det måske være hensigtsmæssigt at inddrage
projektet med fornyelsen af platformen, hvis vi beslutter os for at låne penge til nyt
redskabshus.
Bestyrelsen drøftede muligheden, og besluttede at det var en vej at gå når arbejdet med pælene
i havnen og områdefornyelsen er tilendebragt.
I samme moment besluttede bestyrelsen, at redskabsskuret (skurvognen) doneres til Bo &
Naboskab, når arbejdet med det nye går i gang.
4. Broforhold/pladsforhold:
Status for reparation af broen: Vi er kommet langt. Alt er lavet på den sydlige side og det
halve mangler på den nordlige side af broen. Der er sat forstærkningspæle på broen. Pladserne
er blevet rettet op, dette har givet en ekstra plads. Der mangler endnu at påsættes klyds.
5. Kapsejladsudvalget:
Der er inviteret til regelmøde i Stege til foråret.
6. Aktivitetskalender:
Kalenderen ligger på groensund.dk
7. Økonomi:
Kassebeholdning, herunder et overslag over udgifter til brobyggeriet:
Kassebeholdningen 62.658,26 kr.
Omkostningerne i forhold til bro/pælebyggeri: 160.947,13 kr. Moms retur -35.000,00. Så det
forventede slutresultat bliver 125.947,13
Dertil afventer vi ca. 200.000 kr i bådpladsleje og medlemskontingent til foråret.
Bestyrelsen drøftede muligheden for at skifte bank fra Nordea til Møns Bank.
8. Eventuelt:
Mastekranens bom forlænges med et nyt stykke på tre meter (varmegalvaniseret), så den også
kan anvendes på østsiden af molen.
Der starter ny rengøringspige. Tak til den ’gamle’, velkommen til den ’nye’.
Formanden arbejder videre med at afdække klubbens historie. Foreningen startede i 1948 og
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blev efter en længere passiv periode revitaliseret i 1971. Planen er foreløbig, at historien er
beskrevet færdig i foråret 2017, så den kan formidles i bogform og på hjemmeside.
9. Næste møde:
Formanden indkalder.
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