Sejl og motorbådsklubben ’GRØNSUND’ SMG
Referat for bestyrelsesmøde d.14. maj 2020 kl. 1900 i klubhuset
1. Økonomi:
Kassebeholdning: 256.444,- kr
Klubben har 194 medlemmer.
2. Evt. nye punkter:
Drøftelse af eventuelle ændringer i klubbens retningslinjer i forbindelse med nye råd og
vejledninger fra myndighederne i coronakrisen. Der er forslag om genåbning af klubhuset under
visse forudsætninger
Klubhusåbning: Klubben følger DS-vejledningen frem til 8.juni. Klubhuset er kun åbent for
klubbens adm. mødevirksomhed, dvs. bestyrelsesmøder, udvalgsmøder og lign. jvf. vejledningen
udsendt og på hjemmesiden. Forsamlingsforbuddet på 10 personer gælder fortsat. Toiletter må
anvendes med forsigtighed.
Der etableres varmt vand udendørs, så det er muligt at vaske op i det fri.
Der udsendes en meddelelse til alle medlemmer.
3. Broforhold/pladsforhold:
a) Beslutning om udskiftning af Storebro. b) træbro contra betonflydebro. c) finansieringsform
Bestyrelsen drøftede broforhold. a) Det blev besluttet at vi skal have en ny Storebro. b) Det blev
videre besluttet at det skal være en træbro. Der er indhentet to ’overslag’ (estimater) på hvad det
koster og hvad det indebærer materialemæssigt. Der er stor forskel på prisvurderingerne. Det der
betyder noget for bestyrelsen, er pris, kvalitet, ’færdig til aftalt tid’. c) Finansieringen forventes at
ske gennem Kommunekredit og fonde (DGI, LAG-midler mm.). Lån i Kommunekredit kræver
kommunegaranti.
Bestyrelsen besluttede 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.
4. Kapsejladsudvalget:
Kapsejladserne om onsdagene er udskudt til at begynde 10.juni. Der holdes skippermøde onsdag
d.20.maj i klubhuset. Mødet gennemføres ad to omgange, henholdsvis kl.19.00 og kl.20.00, så der
ikke er mere end 10 personer i klubhuset. Kl 19:00 er for de nuværende skippere og gaster, der
sejlede kapsejlads sidste år. Kl. 20:00 er for kommende skippere og gaster som gerne vil i gang
med at sejle kapsejlads. Der holdes tilsvarende skippermøde i Bogø.
5. SUP:
SUP regler er som hidtil jvf. den information der findes på hjemmesiden og i klubhuset. Det er en
mulighed at låne våddragt, så den er ’personlig’ i perioden frem til 8.juni.
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Omklædningscontainerne er nu tilsluttet vand og afløb.
6. Aktivitetskalender:
Inaktiv.
7) Eventuelt
Intet.
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