Sejl og motorbådsklubben "GRØNSUND" SMG
Referat fra bestyrelsesmøde d. 18. juni 2019 kl. 18.00 i klubhuset
1. Der er efterhånden problemer med medlemmers nøgler der har vanskeligt ved at fungere. Det
skyldes at der gennem tiden er lavet kopier af kopier, cylindre er slidt op, og udskiftet og lagt om
efter kopinøgler o.s.v. Derfor eksisterer problemet, som kun bliver værre og værre.
Det blev besluttet at nøglesystemet erstattes med et nyt.
Selve udskiftningen sker på et tidspunkt når medlemmerne er kommet hjem fra sommerens togter.

2. Indrapportering i forbindelse med aflønning til rengøringshjælp, har efterhånden taget et
betydeligt omfang. Det medfører en del merarbejde for kassereren. Sejlklubben bliver desuden
betragtet som arbejdsgiver med alt hvad det indebærer af arbejdsgiveransvar og personaleansvar.
På den baggrund har bestyrelsen entreret med et rengøringsfirma om at løse opgaven, hvilket sker
pr. 1 aug. 2019.

3. Antallet af Stand up sejlere har medført et øget behov for instruktører. Det har betydet et
betydeligt træk på dem vi har. De har hidtil på forbilledlig vis løst opgaven, men det er ikke en
holdbar løsning med et så hårdt træk på frivilligt arbejde. Det er derfor besluttet, at udnævne et
antal af klubbens øvede brætsejlere til instruktører, således at de kan indgå i det allerede
eksisterende lederteam. Desuden at skaffe yderligere instruktører.

4. Sejlklubben har indledt et samarbejde med Stubbekøbing Badmintonklub. I den anledning fortsatte
bestyrelsesmødet med et møde med badmintonklubbens bestyrelse. Formålet med mødet var at
lære hinanden bedre at kende. Man orienterede hinanden om hvorledes de to klubber fungerer, og
hvilke aktiviteter der blev udøvet i de respektive foreninger. Herefter gik man over til at analysere
de samarbejdsmuligheder man umiddelbart kunne få øje på. Der blev nævnt et område som
sparring, idet det blev klart, at badmintonklubben har nogle kompetencer omkring rekruttering og
uddannelse af instruktører, og sejlklubben har tilsvarende omkring det sociale liv og seniorer.
Desuden kan man samarbejde om dele af lederudvikling, og anden kursusvirksomhed der ikke er
direkte orienteret om en sportsgren, f. eks. førstehjælp o.l.. Foreningerne kan støtte op om
hinanden omkring promovering på de sociale platforme. Det er håbet og ønsket at de to
foreningers medlemmer får lyst til at udøve aktivitet i begge foreninger, idet der er tale om
sportsaktiviteter der udøves henholdsvis sommer og vinter. Konkret blev det aftalt at
badmintonklubbens ungdomsinstruktører opfordres til at udvikle sig på stand up. Det giver dem
fortsat ledererfaring, og afhjælper instruktørsituationen. Desuden er badmintonspillere jo generelt
velkommen til at udøve stand up. Når vi nærmer os vinterperioden skal vi ses igen for bl.a. at aftale
tiltag i forhold til at fylde op omkring badminton. Det blev desuden aftalt at bestyrelserne mødes
igen i slutningen af august. Det er et nyt projekt der først skal udvikle sig og se hvor det kan bære
os hen mod at udvikle muligheder.

