Sejl og motorbådsklubben "GRØNSUND" SMG
Referat for bestyrelsesmøde d.24.april 2018 kl. 19.00 i Klubhuset
Siden sidst:
Behandling af medlemsoplysninger, datasikkerhed. v. Mogens og Per.
Der er udarbejdet en privatlivspolitik for SMG. Den blev præsenteret og godkendt af bestyrelsen. Den
lægges på hjemmesiden.
Udvikling i spørgsmålet om fibernet i klubhuset v. Per
Det bliver ikke muligt med fibernet i SMG hverken via privat- eller forretningsabonnement.
Klubturen til Roskilde: Der deltog ca. 37 herunder 4 børn. Fin tur.
Både i vandet: Det var ca. 25 både der kom i vandet i den fælles bådisætning. Det varede 14½ time
over de to dage.
Økonomi:
Kassebeholdning: 252.520,71 kr. Der er stadigvæk udeståender, restancer mv. for ca. 10.000 kr.
Nye punkter:
a) Kurset ”Ny i bestyrelsen”. Bestyrelsen deltog i temamøde om bestyrelsesarbejde afholdt af
Guldborgsund Kommune d.4.april på Rådhuset med deltagelse af ganske mange
bestyrelsesmedlemmer fra forskellige foreninger. Formanden, Finn, præsenterede sine eftertanker i
den anledning herunder sine tanker om fremtiden for SMG:
Kurset bekræftede at vi på mange områder arbejder fornuftigt i SMG. Tingene er måske ikke så
formaliseret som de blev beskrevet på kurset, men f.eks. anvender vi den oversigt, der blev udarbejdet
i forbindelse med medlemsseminaret som et dynamisk værktøj til at holde os til både visionen og
missionen. Men der blev dog nævnt områder som vi kunne tage op til overvejelse: 1) Måske skal vi,
når vi sætter nye ting i gang, i højere grad tænke konsekvenserne helt til ende, dvs. analysere de
situationer, der kan opstå, f.eks. forandringer i medlemssammensætningen, som skaber behov for
vedtægtsændringer osv. Bestyrelsen vedtog, at Finn fintænker på denne tilgang og giver nogle bud på
hvilke spor og hvilke prioriteringer, der skal arbejdes med for at sikre at SMG kan vedblive at være en
driftig forening baseret på vandaktiviteter. 2) Kan vi i højere grad uddelegere opgaver til frivillige
medlemmer? Altså, få frivillige til at løfte opgaver såsom båd-isætning/optagning; vedligeholdelse af
broer, vedligeholdelse af klubhus. Tanken er, at de skulle tilrettelægge opgaverne, organisere, holde
øje med, og den slags, alt med reference til bestyrelsen. Det kan f.eks. være tidligere bådeplads-lejere,
der gerne vil yde noget fortsat. Vi har efterhånden en del medlemmer som ikke længere har båd.
Måske kunne der dannes et korps af frivillige medlemmer, der kunne hjælpe og rådgive omkring
motorproblemer, radioer og andre ting? Vi har en masse medlemmer, der har kompetencer på
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forskellige områder, som de måske gerne vil bidrage med. Bestyrelsen vedtog at der skal laves et
oplæg til drøftelse i bestyrelsen i efteråret.3) Kurset anbefalede at skelne skarpt mellem hvor vidt
dagsordenspunkter var orienteringspunkter, beslutningspunkter eller debatpunkter. Måske vi i
bestyrelsen skulle indføre at hvert bestyrelsesmøde havde et debatpunkt. Det skulle noget der har
relation til sejlklubbens drift, aktiviteter, oplevelser, erfaringer, noget man har set godt eller skidt. Et
emne som man har gået og tænkt på, men aldrig fået drøftet, eller noget man undrer sig over. Hvis
spørgsmålet giver anledning til yderligere drøftelse eller aktion, tages det som punkt på dagsordene
på næste møde. Bestyrelsen besluttede at indføre ’debatpunktet’ i bestyrelsesmøderne.
b) Om misligholdte både der ikke tilses.
Bestyrelsen drøftede ansvarsfordelingen mellem havnemyndigheden som ejer af havnen, og
sejlklubben som lejer af området i forhold til at håndtere at der er både som ikke vedligeholdes evt.
synker. Det er sådan, at havnefogeden er havnemyndighed i lovens forstand. Det er vigtigt for
bestyrelsen og for havnemyndigheden, at alle pladslejere enkeltvis er gjort bekendt med at
Standardregulativ for lystbåde er gældende, og at regulativet håndhæves af havnemyndigheden i
Guldborgsund Kommune / Havnefogeden.
Bestyrelsen besluttede at tjekke op på dette. Det betyder både noget i forhold til at medlemmer bliver
ældre og efterhånden ikke får passet deres fartøj, og noget i forhold at der kommer nye medlemmer.
Link: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=22114
c) Arbejdsdag. Der er ikke så mange arbejdsopgaver. Bestyrelsen besluttede at vi på dagen fjerner
platformen neden for klubhuset, fordi den er ved at være farlig. Desuden er vandkantsbroen på vej. Vi
kan orientere om vandkantsbroen på dagen. Der ventes byggestart 1.september og en færdig bro i uge
3 2019.
d) Standerhejsning. Umiddelbart efter standerhejsning og inden morgenkaffen, vil der være en lille
seance med afsløring af hjertestarter.
e) Forberedelser til Havnens Dag. Kaffe og kage, sejlads med gæster, kaffebilletter, kapsejlads.
Kajakker og S.U.P.
f) Bestyrelsen besluttede at forny beholdningen af klub T-shirts.
g) Bogen om SMGs historie er blevet layoutet og er klar til tryk. Den bliver trykt i et oplag på 200
finansieret af SMG og tilbudt interesserede for en meget overkommelig pris.
Klubhus/mastehus
Status for samarbejde med vinterbaderne, sauna og materialerum. Der er lavet er foreløbigt budget for
de skønnede udgifter tilbygning nybygning af sauna, terrasse og containerhus. Nu skal der søges
finansieringsstøtte, f.eks. DGI, Nordea eller Guldborgsund Kommune.
I forhold til at forebygge og gerne opklare indbrud i klubben drøftede bestyrelsen muligheden for
kameraovervågning. Det bliver sat i gang.
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Broforhold/pladsforhold
Ændring af bådpladser m.v. Mads og Per orienterer:
Der er to pladser ledige. Fremover er praksis i forhold til ventelisten at interesserede henvises til
Mads. Her afgøres det så konkret, om der er en ledig plads i forhold til forespørgerens båds mål mm.
S.U.P.
Status for S.U.P. projektet v. Leif:
SMG er nu medlemskab af Dansk Surf og Raftingforbund, dvs. DSFR. Det giver gode muligheder for
hjælp og støtte. Desuden er det den organisation der tegner SUP-sporten i Danmark. De første 3 år er
gratis., derefter 800/år.
Der er 4 seriøse instruktørkandidater i SMG. SMG tilmelder de 4 til instruktøruddannelse i DSFR.
Der har vist sig en god mulighed for rabat, så klubben får fire med for en pris af to. Der er hjemkøbt
boards, våddragter og svømmeveste. I forlængelse af kurset skal SUP træningen i SMG tilrettelægges
med sejladsperiode og vagtplan. Når SUP er kommet i gang skal tilbuddet have sin egen plads på
hjemmesiden. Tilbuddet forventes blandt andet markedsført i aviser, på Facebook og Guldborgsund
Kommune medier.es

Eventuelt
SMG er blevet tilbudt at deltage i 606-cup i Guldborg hvor Vikingen, Guldborg, Vordingborg,
Næstved også deltager. Det er kapsejlads i 606’ere. SMG kan deltage med to besætninger (6
personer).
Vegvesir. Der er tilmeldt 111 både. Det forventes at der bliver en del aktivitet i Nykøbing F. Der
søges sponsorer. Sponsormidlerne fordeles med 70% til kommuneaktiviteter og 30% til klubberne.
Overskud på mad og ølsalg ved arrangementet fordeles efter en nøgle: 25% til Guldborg og Vikingen.
20% til Nysted og SMG. 10 % til Motorbådsklubben. Et underskud på mad og ølsalg fordeles efter
samme nøgle.
Lugtfjerner (ozon-generator) / lugtsanering. Der er indkøbt en ozon-generator som medlemmerne kan
låne mod en beskeden betaling. Der medfølger en brugsvejledning, som SKAL følges.
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