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Sejl og motorbådsklubben "GRØNSUND" SMG
REFERAT FOR BESTYRELSESMØDE d.4.marts 2015 kl 1900 i Klubhuset
Siden sidst:
Information og meddelelser via e-mail fra Dansk Sejlunion og lignende. Formanden sender dem
løbende videre til bestyrelsen.
Der har været reception hos strandjægerne i anledning af deres 75 års jubilæum. Dele af bestyrelsen
deltog.
Bestyrelsen besluttede at SMG bliver medlem af ’Liv i Stubbekøbing’. Det koster 200 kr. om året.
Nye punkter: Ny lejekontrakt
SMG bestyrelsens ’forhandlingsudvalg - Finn, Per og Mogens - har drøftet ny lejekontrakt med
Guldborgsund kommune. Det færdige forslag til ny lejekontrakt foreligger nu. Kontrakten er
færdigbehandlet, og forhandlingsudvalget anbefaler den til vedtagelse. Den skal ses i sammenhæng
med den tillægsaftale om mastekran, bølgebryder m.v. som også er aftalt. Tillægsaftalen evalueres
årligt på mødet mellem bestyrelse og havnefogeden. Lejekontrakten betyder ikke ændringer af
bestående forhold, men mere en præcisering af det eksisterende, så godkendelse er alene en
bestyrelsesbeslutning. Bestyrelsen drøftede begge aftaler og godkendte dem med små justeringer.
Formanden sørger for det videre i forhold til Guldborgsund Kommune. Aftalerne bringes på
Groensund.dk, når de er underskrevet.
På baggrund af forslag fra Per drøftede bestyrelsen behov og mulighed for at tidligere aktive
medlemmer med bådplads eller folk med bådplads i havnen, kan blive aktive medlemmer af SMG –
aktiv uden bådplads – med reduceret kontingent i forhold til eksisterende aktive medlemskab, så de
kan deltage i klubbens maritime aktiviteter. Den mulighed er der ikke i dag. Bestyrelsen er indstillet
på at gå videre med dette, og vil formentlig fremlægge et forslag på generalforsamlingen senere på
året.
På baggrund af forslag fra Finn, drøftede bestyrelsen behov og mulighed for at etablere en ny bygning
til erstatning for ungdomshuset. Bestyrelsen besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe – Finn, Per,
Bjarne, Kaj – som skal forvandle forslaget til et projekt, der skitserer anlæg/bygning og anviser
finansieringsmuligheder. Gruppen er selvsupplerende efter behov. Forslaget præsenteres på
generalforsamlingen senere på året.
Klubhus/mastehus:
Bestyrelsen vedtog at sløjfe postkassen på klubhuset. Der puttes mange reklamer i den, men de sidste
to år har der kun været ét brev. I dag kommunikeres elektronisk.
Per har udarbejdet forslag til ny vejledning for lån af klubhus. Det sker på baggrund af huset har fået
udskiftet dørene: Hoveddør og de 2 døre i nordenden til terrasse. I den forbindelse viste det sig, at hvis
vi vil have glæde af den nye dør med 3-punktslås og dermed større sikkerhed mod indbrud, så kan vi
ikke have den elektriske styring af døren monteret. Derfor er der nu kun manuel lås på hoveddøren.
Bestyrelsen godkendte forslaget. Vejledningen placeres i klubhuset og på groensund.dk.
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Arbejder på arbejdsdagen: Der skal bla. kigges på tårnet; bobleanlægget skal tjekkes; broen sprøjtes;
og der skal laves rækværk på terrassen samt trappe ned til ponton.
Broforhold/pladsforhold:
Vi har to ledige pladser.
Kapsejladsudvalget:
Resultaterne fra onsdagssejladserne gøres op i et dertil designet regneark. Det fungerer rigtig godt.
Nu har Per lavet et regneark til beregning af årsresultatet som medtager antal sejlede sejladser og
fratrækkere. Det tages med på det kommende fælles kapsejladsmøde mellem SMG og Bogø.
Deltagere i Sydstævnekredsens generalforsamling: John og Bjarne deltager.
Økonomi:
Kassebeholdning: 203.162,69 kr.
Eventuelt:
Intet
Næste møde:
Formanden indkalder

Finn Jørgensen

Per Thomsen

Kaj Olsen

John Larsen

Leif Månsson

Mogens Lilleør
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