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Sejl og motorbådsklubben "GRØNSUND" SMG
Referat konstituerende bestyrelsesmøde, 6. december 2018 kl. 17.30 i klubhuset

Finn Jørgensen åbnede mødet med at byde Susanne Hankel velkommen som nyt medlem af
bestyrelsen.
1. Konstituering af bestyrelsen efter generalforsamling.
Finn Jørgensen blev genvalgt til formand.
Mads Hansen blev valgt som næstformand.
Per Thomsen blev genvalgt til kasserer.
Mogens Lilleør blev genvalgt til sekretær.
Mads Hansen står for pladsfordelingen (i samarbejde med kassereren).
Bjarne Hansen og Mogens er medlem af Kapsejladsudvalget.
Leif Buur Christensen og Susanne er medlem af SUP udvalget.
2. Aftale bestyrelsens arbejdsform. Vi snakker lidt om hvordan vi griber arbejdet an i det
kommende år, hvordan vi kommunikerer, indkalder til møde, mail, SMS o.s.v.
Nyt for os er at vi skal forholde os til flere forskellige aktiviteter og til at der nu er børn og
unge mennesker der er medlemmer.
Bestyrelsen drøftede arbejdsform. Det tilstræbes at møder holdes tirsdage og at de aftales
via mail. Kassereren rundsender som hidtil diverse materiale af relevans for bestyrelsen,
f.eks. fra sejlunionen og kommunen.
Bestyrelsen drøftede videre erfaringerne fra SUP. Der er en del unge med som vi gerne vil
fastholde og udvikle klubben sammen med. Kommunikationen som bla. sker via Facebook,
vil blive forbedret gennem mailliste/sms. Det skal tilrettelægges. Og der skal laves flere
forskellige typer arrangementer. En mulighed er aktiviteter i svømmehal, der dels handler
om øvelser med boards og svømning, f.eks. et par lørdage i 2019.
3. Indberetning til IDAN (Idrættens Analyseinstitut)
Bestyrelsen leverer klubdata til undersøgelser som foretages af IDAN. Det drejer sig om
ikke-personfølsomme medlemsdata. Vi har blandt andet meddelt IDAN at vi er 145
sejlklubmedlemmer og 26 SUP medlemmer.
Tjek link: http://www.idan.dk/idan-undersoeger/
4. Om vores overordnede arbejdsplan der er udarbejdet på grundlag af medlemsseminaret. I
den forbindelse, drøfte muligheden for at afholde en slags seminar for bestyrelsen, f.eks. en
lørdag i løbet af januar.
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Bestyrelsen drøftede behovet for at samles om den overordnede arbejdsplan og gøre status
på ’projekterne’. Det blev aftalt at bestyrelsen holder en lille temadag i klubhuset d.2.feb.
kl.10.00-15.00. Formålet er dels status, dels at inspireres og samles om en retning for
arbejdet i 2019 og frem.
5. Ide, at invitere suppleanter med til bestyrelsesarbejdet?
Bestyrelsen drøftede og vedtog at suppleanter inviteres med til møderne. Det er ikke en
udvidelse af bestyrelsen,- det er helt frivilligt om suppleanterne deltager, men det vil uden
tvivl være et gode for bestyrelsen og for klubben hvis de gør.
6. ”De 5 minutter” v.Finn
Finn lancerede ideen med at ’hyre’ en frivillig til at udvikle eller gennemføre projekter og
særlige opgaver. Det vil kunne ske via ’jobopslag’. Bestyrelsen drøftede det kort. Måske det
vil være relevant i forhold til netop projekter, forbedringer eller f.eks. mere konkret
fundraising. Det er næppe egnet til egentlige langsigtede ’driftsopgaver’. Det er noget
bestyrelsen vil drøfte yderligere, særligt mhb på fundraising.
Mogens har tjansen med de 5 min på næste bestyrelsesmøde.
7. Eventuelt
• Aktivitetsplanen er på plads. Tak til Aktivitetsudvalget.
• Vegvisir: Der er lavet en ny organisering med styregruppe, der har repræsentation fra
kommune og sejlklubber i alt 5 klubber. Fra SMG deltager Per. Der er forventning om at
Vegvisir 2019 vil give indtægter til klubberne. Sikkerheden vil på baggrund af erfaringer
fra 2018, særligt med SilverRudder i Svendborg, blive skærpet. I regi af Singlehand
klubben DK er der nedsat en sikkerhedsgruppe med henblik på at sammensætte et
regelsæt til danske forhold. Per deltager som repræsentant for Vegvisir organisationen.
• SMG har i forhold til klubhusudvidelse en fondsansøgning i gang via Facebook.
• Bestyrelsen har besluttet at indkøbe ny printer.
•
•
•

•

Vild med vand fortsætter som et nyt koncept frem til 2020. Det skal være mere
’selvbærende’.
Projekt sansehaven skrider fremad, det sker en del i januar 2019.
Der skal etableres et brodække på platformen til den kommende flydebro. Materialerne
er klar. Arbejdet udføres og styres af Kaj Olsen og Kurt Keldsen. Der skal designes en
trappe til nedgangen så trinnene holdes i vandret.
Der er grønt lys for DM i Meginjolle 2020. Henning Ringe Ibsen er driver på projektet.
Bestyrelsen agter at invitere Henning til et kommende bestyrelsesmøde.
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