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Sejl og motorbådsklubben "GRØNSUND" SMG
REFERAT FOR BESTYRELSESMØDE D. 17-10 kl. 1900

1. Siden sidst:
Der blev orienteret om arbejdet i byfornyelsespropjektet, der omfatter en gangbro langs
kanten af havnen. Klubbens platform ved flåden er omfattet. Det blev drøftet hvorvidt
klubbens ejerskab til denne er vigtig. Indstillingen er at ejerskabet er underordnet.
Det tilskud vi bevilligede på sidste møde til at flytte hjertestarter ved hallen, er ikke blevet
udbetalt. Det viste sig at mindste sponsorat var 1000 kr. Og vores bevilling var 500 kr. Enedes
om ikke at gøre mere i sagen.
2. Evt. nye punkter:
Guldborgsund Kommune har startet et projekt der omhandler muligheder for samarbejde
mellem skole og foreninger. Trine Bring Frederiksen der leder projektet var og fortalte om
mulighederne.
Tilsyneladende er der muligheder inden for nogle bestemte rammer. Det afgørende er at
skolen vil, og at det er lærerne der laver det direkte arbejde med eleverne. Hun arbejder videre
med sagen.
3. Klubhus/mastehus:
Sejlklubbens adresse er: Sejl og Motorbådsklubben Grønsund. Jernbanestien 1 4850
Stubbekøbing.
Der opsættes nummerskilt på huset, således at man ved det hvis man har f.eks. til brug for at
ringe 112
4. Broforhold/pladsforhold:
Der blev udarbejdet en liste over arbejder der skule udføres på arbejdsdag. Der var ingen
større ting. Kun almindelig oprydning og rengøring.
Reparation af bro afventer at bådene er taget op. Kaj og Jess forestår arbejdet. Der averteres
efter medhjælp blandt medlemmerne, der aflønnes som sædvanlig med forplejning.
5. Kapsejladsudvalget:
Kapsejladssæsonen er afsluttet med afslutningsfest på Bogø. Traditionen med servering af
gammel ost blev brudt. Pokalen ”havelågen” gik i år til Bogø.
6. Aktivitetskalender:
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Indkaldelse til generalforsamling blev gennemgået. Per udsender.
7. Økonomi:
Årsregnskabet blev gennemgået uden anmærkninger. Regnskabsresultatet adskiller sig lidt
fra de forrige år, idet der er foretaget en større investering i nye pæle.
Budgettet for næste år blev udarbejdet. Den væsentligste forandring er at der er afsat lidt
midler til PR, f.eks. i forbindelse med Havnens Dag, og evt. samarbejde med skolen.
Kassebeholdning udgjorde 121.033,12 kr.

8. Næste møde:
Torsdag d. 17-11 kl. 17.00
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