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Sejl og motorbådsklubben "GRØNSUND" SMG
Referat fra best. møde d. 26. aug. 2014
Fraværende Mogens Lilleør
1. Siden sidst:
Vi har været til indvielse af Strandjagtforeningens klubhus.
Orientering fra Finn og Per om deltagelse i arbejdet med kommunens planer om
”områdefornyelse” af Stubbekøbing bl.a. om havneområdet.
Som følge af ændring af El forsyningen til klubhus, bobleanlæg og mastekran er der indgået
aftale med Stubbekøbing Havn. Aftalen lyder som følger:
• Elforsyningen på broerne afbrydes i vinterhalvåret mellem 15. nov. og 31.
marts. De af SMG´s medlemmer der ønsker at have mulighed for at bruge el
i denne periode, henvises til en af havnens pladser efter havnefogedens
anvisning. Her er mulighed for at købe el via havnens betalingssystem.
Såfremt man aftager strøm ligger båden afgiftsfrit på de anviste pladser i
den periode strømmen er afbrudt. Låse og nøgler der anvendtes til aflåsning
af kontakterne i skabet på den østlige mole overdrages til havnen til deres
anvendelse.
Per orienterede om opsigelse af vores forsikring. Den kan først ske om et par år.
2. Evt. nye punkter:
Kunne der være brug for et tilbagevendende dialogmøde med havnefogeden?
Det kunne være givtigt for begge parter som en fast årlig ting, at vi evaluerer sommerens
hændelser, og drøfter nye tiltag. Formanden kontakter havnefogeden.
Generalforsamling: Carsten Keil meddelte at han ikke ønsker at fortsætte i bestyrelsen. Han
stopper ved den kommende generalforsamling.
3. Klubhus/mastehus:
Der skal laves en vedligeholdelsesplan for klubhus og mastehus, der dækker årene fremover,
f.eks. vedr. vinduer, isolering af loft, overdækket grillplads mm. Første skridt er at kortlægge
vedligeholdelsesbehovene.
Vi går i gang med at undersøge pris på lyddæmpning i klubhus og omfanget af utæthed i taget.
4. Broforhold/pladsforhold:
Ramning af de sidste pæle, og fjernelse af de gamle. Vi forsøger at få de gamle pæle sprængt
væk. De resterende pæle forsøges anvendt til andre formål inden de rådner op.
Bestyrelsen drøftede forhold omkring de både, der ikke er rigget, som blot kommer i vandet
for at beholde deres plads. Bestyrelsen overvejer sagen.
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5. Kapsejladsudvalget:
Kapsejladserne har været afviklet tilfredsstillende med vigende, men dog rimelig deltagelse.
Men der er altid plads til flere.
Der har været nævnt at startskuddene kan genere nogen. Vi begrænser det så meget som
muligt, men de startende skal jo kunne høre et signal.
6. Ungdom:
Præstø sejlklub er på udkig efter joller til de børn der er blevet for store til optimisten.
De er interesseret i at leje eller købe. John tilmelder 806 jollen, så den står til rådighed.
7. Aktivitetskalender:
Der er forslag om at lave en fotokonkurrence med 'billeder fra sæsonen’ til web. På den måde
får vi delt nogle af de (sikkert mange) gode billeder, der er taget i løbet af sæsonen.
Webmaster går videre med det.
Standerstrygning og kommende arbejdsdag blev drøftet. Det er i høj grad de sædvanlige
opgaver, der skal løses.
8. Økonomi:
Kassebeholdning: 291.689,- kr.
9. Eventuelt:
Intet.
10. Næste møde: 2. okt. 2014 kl. 1900 i klubhuset.
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