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Sejl og motorbådsklubben "GRØNSUND" SMG
REFERAT FOR BESTYRELSESMØDE D. 19. maj kl. 19.00

1. Siden sidst:
Der er foretaget en række indkøb/investeringer:
Fryser. Kaffemaskine. Seks flagstænger til åbent hus arrangementet og til fester. Jollevogn til
IDA-jollen. To grønne ener-kajakker fra Dansk Rotations Plastic i Kalvehave.
IDA-jollen og kajakker:
Der skal føres logbog i forbindelse med medlemslån af jolle og kajakker. Logbogen placeres i
klubhuset ved opslagstavlen sammen med instruktion og vilkår for lån.
Havnens dag d.29.maj:
Vild med Vand arrangementet ’Havnens dag’ finder sted d.29.maj. Der vil være mange forskellige
aktiviteter. SMG får brug for medlemmer, der vil bidrage til aktiviteter og være tovholder på nogle.
De nye kajakker navngives på dagen. I forbindelse med daggens arrangementer bliver der gennemført
en spørgeskemaundersøgelse for at få et indtryk af gæster og besøgendes vand-interesser. Det er Vild
med Vand-udvalget i Stubbekøbing, som ønsker sig et billede af behov og ønsker i forbindelse med
oplevelser på havnen og på og i vandet omkring Stubbekøbing. Besvarelserne skal bruges i det
fremtidige foreningsarbejde om by, havn og sund. Det kan bla. handle om vandsport: svømning,
badning; jagt, fiskeri; rosport, kano, kajak; sejlsport: kølbåds- og jollesejlads, kapsejlads,
øvelsessejlads, sejlture: ’åben båd’, voksen sejlads osv.
Vinterens kursus om Fremtidens klub:
Bestyrelsen planlægger at invitere medlemmerne til medlemsdag om klubbens fremtid. Hvad skal
SMG kunne tilbyde i fremtiden til nuværende medlemmer og fremtidige medlemmer. Hvem tror vi
de fremtidige medlemmer er? Hvilken type medlemskaber skal klubben have? Hvilke typer
samarbejder kunne SMG have med andre klubber og foreninger i Stubbekøbing til fordel for
nuværende og fremtidige medlemmer? Bestyrelsen tager disse temaer op igen til efteråret.
2. Klubhus/mastehus
Tilbygning til klubhus som erstatter ungdomshuset:
Bestyrelen repræsenteret ved kasserer Per har deltaget i et rigtig godt kursus om kunsten at lave en
god ansøgning til fonde. En vigtig strategi er at søge flere fonde for mindre beløb fremfor at søge en
fond for det det samlede beløb. Ansøgningen skal indeholde budget hvori også indgår eget-bidrag,
dels i form af arbejdstid, dels i form af investering af egne opsparede midler. Finansieringen af
projekt-tilbygning tages op igen til efteråret.
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3. Broforhold/pladsforhold:
Forsikring i forbindelse med anvendelse af mastekranen:
Mastekranen anvendes under eget ansvar. Det er bådens forsikring der dækker ansvar og evt. kasko
for så vidt der er en sådan. Dansk Idrætsforbunds forsikring dækker ved personskade.
4. Kapsejladsudvalget:
Onsdagssejladserne er skudt i gang. Deltagerantallet ligger omkring 10 både fra de to klubber fordelt
på to løb.
5) Økonomi:
Kassebeholdning: 175.908,50 kr. Alle kontingenter er betalt (118 medlemmer). Der er ikke større
udeståender. De større poster, der har været, er arealleje til kommunen på godt 50.000,- kr.,
’krandagene’ i forbindelse med bådsøsætning på ca. 20.000,- kr. (med medlemsbetaling har
søsætningen givet et lille overskud, når moms indregnes), og Dansk Sejlunion på 12.900,- kr.
Enerkajakkerne koster 2 x 3.200,- kr inkl. moms & pagaj, sejlklare. Online katalog:
http://www.drp.dk/drp16.htm
6) eventuelt:
Ingenting.
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