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Sejl og motorbådsklubben "GRØNSUND" SMG
REFERAT FOR BESTYRELSESMØDE D. 21. febr. 2017 kl. 1900 I KLUBHUSET.

1. Siden sidst:
a.) Bestyrelsen har drøftet og efterkommet en anmodning fra Børge Ejby om mulighed for at
låne klubhuset et par timer om formiddagen. De er 3-4 musikere der mangler et øvelokale.
Til gengæld vil vi kunne bruge dem som vores husorkester, idet de vil spille for os når der
er brug for det. Der skal ikke ske yderligere opvarmning eller laves andre foranstaltninger
i den anledning.
b.) Bestyrelsen har været i dialog med Marie Grubbeskolen, som efterspørger egnede
arbejdsopgaver for skolens elever. Der er således mulighed for at skolens elever løser
mindre opgaver omkring klubhuset, f.eks. til sommer vande blomsterkummerne, fjerne
affald, ukrudt samt passe et krydderurtebed. Dette samarbejde vil bestyrelsen gå videre
med.
c.) Per Thomsen og Bjarne Hansen deltager på DS generalforsamling 18.marts i Svendborg.
d.) Finn Jørgensen deltager i evaluering i Guldborgsund Kommune i forhold til det
lederkursus bestyrelsen har deltaget i (elementer af det).
e.) Klubben har modtaget en henvendelse fra Tursejlerne om at de gerne vil lægge to turbøjer
ud i farvandet, hvis klubben vil hjælpe med opgaven. Det siger klubben ja til.
f.) Bestyrelsen drøftede og vedtog, at klubben samtidig bliver klubmedlem af Dansk
Tursejlerforening. Det betyder blandt andet, at SMG medlemmer, der også er medlemmer
af denne forening får 50 kr. rabat på medlemskontingentet til tursejlerne, samt f.eks.
mulighed for rabat på forsikring.
2. Klubhus/mastehus:
Vi er i gang med ansøgning om byggetilladelse og fonde. Vi har fået grønt lys fra
havnemyndigheden til byggeriet af en ny tilbygning. Ungdomshuset forsøges overdraget til
Atriumfonden, som kan have stor gavn af det.
3. Broforhold/pladsforhold:
Der er rammet nye pæle, det var høje tid. Selv om de ikke vare mere end få år gamle var de så
godt som udhulet. Stort tak til de medlemmer, der har bidraget.
4. Tilrettelæggelse af medlemsseminar.
Steen Thomsen kom med oplæg til indhold og proces på medlemsseminaret. 24 har besvaret
spørgsmålene i medlemsundersøgelsen. Der er 26 tilmeldte til medlemsseminaret. Seminaret
er et ideudviklings og inspirationsseminar, som skal give nogle solide bud på hvad der skal til
for at klubben får en bedre aldersmæssig balance. Som udgangspunkt er det ikke et
beslutningsseminar, men bestyrelsen tager i mod forslagene, som er udarbejdet af
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medlemmerne på seminaret og drøfter dem umiddelbart efter seminaret på et bestyrelsesmøde
i den efterfølgende uge, - og melder hurtigt tilbage til medlemmerne om hvad der kommer til
at ske.
Rapporten fra medlemsundersøgelsen sendes til samtlige medlemmer, der har modtaget link
til at besvare spørgsmålene. Medlemmerne opfordres til at læse rapporten. På dagen ligger der
enkelte printversioner til gruppearbejde. På dagen får hver enkelt deltager ydermere et sæt af
Steens slides, som også indeholder hovedpointer fra undersøgelsen.
5. Økonomi:
Kassebeholdningen er på 101.510,66 kr.
6. Næste møde:
28.feb.2017
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