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Sejl og motorbådsklubben "GRØNSUND" SMG
REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE ONSDAG D. 21. OKT. KL. 1900 I KLUBHUSET

1. Siden sidst:
Bestyrelsen har købt en havnejolle og påhængsmotor. Den er vigtig i forbindelse med opgaver
forbundet med at vedligeholde havnen, f.eks. vedr. pæleudskiftning. Båden skal også kunne
anvendes af medlemmerne og bestyrelsen vil udarbejde retningslinjer for dette (f.eks. vedr.
sejladsområde, sikkerhed og tidsperiode). Der skal føres logbog for bådens anvendelse.
Bestyrelsen har udpeget Leif Månsson som jolle og påhængsmotoransvarlig.
Fællesbådoptagningen er i gang, henholdsvis 23.okt. og 30.okt. Der er ca. 25 tilmeldte både.
Det er første gang klubben prøver dette, så vi har ikke noget erfaringsgrundlag at arbejde på.
Der er lagt planer, men det kan være at tiderne skrider lidt. Rengøring foregår i stativerne. Der
er vandslange og ledning, så højtryksrenseren kan bruges over alt på pladsen. Det er meningen
at dagen også skal være lidt festlig, så der er kaffe på kanden i klubhuset, og lidt frokost når
den tid kommer. Bestyrelsen håber på at man ud over at bådene kommer op, også får en
hyggelig dag ud af det.
Det tre årige ’Vild med vand’ projektet har vedtaget, at Havnens Dag i 2016 bliver søndag den
29. maj,- sæt kryds i kalenderen den dag!
Projektet ’Respekt for vand’ under Trygfonden som har formålet at forebygge ulykker på
vandet: ”Uanset om du svømmer, sejler, fisker, surfer, dykker, sopper eller hopper, er det
vigtigt at vide, hvordan du passer på dig selv og andre. Vi forebygger ulykker, samler viden
og lærer danskerne at have respekt for vand. God tur!” har leveret Sejlsikkert-plakater til
klubben. Link til projektet: http://www.respektforvand.dk/Hent-materialer
Formand og kasserer deltager i byfornyelsesprojektet i Stubbekøbing vedr. lystbådehavnen.
Havnen iværksætter oprydning af pladsen foran klubhuset i foråret. Stativer og både skal væk
fra pladsen. Desuden etableres der en broforbindelse langs vandet mellem SMG og
Strandjægerne. Endelig er det aftalt at værftsbygningen renoveres.
2. Evt. nye punkter:
Generalforsamling finder sted 12.november. Bestyrelsen foreslår en ny type medlemskab for
tidligere medlemmer, der ikke længere har bådeplads, men fortsat ønsker at være aktive
medlemmer af klubben.
Bestyrelsen ønsker at sælge den gamle følgebåd, gerne til medlemmerne.
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Det årlige møde med havnefogeden finder sted 3. nov.kl.18.00, 2015.
Formanden undersøger muligheden for at overføre SMG billeder og dokumenter fra
hjemmesiden til lokalhistorisk arkiv.
3. Klubhus/mastehus:
Intet nyt endnu.
4. Broforhold/pladsforhold:
Beslutning om brofornyelse og pælekvalitet.
Vi har konstateret angreb af pæleorm i fortøjningspælene og også i alle andre pæle i vores
anlæg i havnen. Det betyder, at fortøjningspælene ikke er så holdbare som antaget. Vi har
oplevet at flere af dem knækker ved belastning,- tirsdag d. 7. okt. knækkede 4 pæle i østlig
vind 12-13 m/s.
Bestyrelsen har drøftet forskellige muligheder for brofornyelse, herunder flydebro, pæle af
træ eller af jernrør. Bestyrelsen har truffet beslutning om at bibeholde eksisterende bro, men
forstærke den med nye pæle af træ og samtidig udskifte alle fortøjningspæle til nye af træ som
beklædes med plastikrør. Pælene er marineimprægneret træ i imprægneringsklasse NTR kl.M,
som også er imprægnerede mod orm og krebs. Der skal anskaffes 23 pæle til ydersiden, 26
pæle til indersiden, 15 til broen samt plastikrør til fortøjningspælene.
5. Kapsejladsudvalget:
Evaluering af sæsonen. Sæsonen er afviklet fint, men desværre med vigende deltagelse, især
fra Bogø, men også fra SMG. Bestyrelsen drøftede kort årsager, herunder om mon flere
medlemmer faktisk måtte ønske at deltage i egen båd eller som gaster, hvis kapsejladsformen
var anderledes.
6. Aktivitetskalender:
Arbejdsdag 24.okt. Arbejdet omfatter rengøring, flytning af borde/bænke, oprydning i
ungdomshuset, tilpasse og montere bjælker til af fending på østsiden af molen ved
mastekranen, så denne kan anvendes fra begge sider af molen, når den er forlænget.
7. Økonomi: Gennemgang af årsregnskabet
Kassebeholdning: 247.850,- kr.
8. Næste møde:
3. nov. med havnefogeden samt d.12.nov. i forbindelse med generalforsamlingen.
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