Sejl og motorbådsklubben "GRØNSUND" SMG
REFERAT FOR BESTYRELSESMØDE D. 7-04-2020 kl. 16.30 virtuelt

Klubhuset er lukket frem til 10.maj. Klubhuset er fortsat lukket i den betydning, at klubben
ikke afvikler arrangementer i det, men det betyder videre at medlemmer ikke må samles og
tage ophold til klubhuset, f.eks. for at spise og drikke. Medlemmer må selvfølgelig anvende
toiletterne.
Derudover er der en række aktiviteter, som enten er uændret, ændret, flyttet eller aflyst:
Uændret:
Individuelt kan frigivne medlemmer anvende SUP efter egen plan. Udstyret står til rådighed.
Det er dog vigtigt at følge corona-regler. Udstyr/våddragt skal som allerede er praksis,
skylles, vendes og hænges til tørre. I omklædningen max to personer samtidig. I badet max
1 person ad gangen.
Ændret:
Krandage/bådisætning gennemføres i overensstemmelse med mail fra 29. marts:
Både på pladsen: Der er tre faste mand, der foretager alt hvad der skal ske i forbindelse
med påsætning af stropper, kørsel og søsætning. For at forløbet ikke skal få karakter af en
forsamling, bedes den enkelte bådejer ikke møde før den udmeldte tid. Bådejeren bedes
holde sig væk fra området omkring bådene, mens kranfolkene arbejder, båden transporteres
og søsættes. Når båden er forhalet, kan bådejeren overtage sin båd og sejle den til dens
liggeplads. Når båden er på plads, opfordres man til at forlade området igen.
Både der skal køres: Forløber som beskrevet. Bådejeren skal holde afstand til kranfolkene.
I øvrigt samme praksis som ovenfor. Bådene søsættes i industrihavnen.
Mastedag ændres, så dem der har behov for hjælp, kan få det, én båd ad gangen ved
mastekranen, men al forplejning aflyses. Har man brug for hjælp, skal man henvende sig til
bestyrelsen.
Arbejdsdag bliver på den måde, at klubben tilbyder medlemmerne at de enkeltvist eller i
små hold (max 3 på et hold) kan løse arbejdsdagsopgaver, så som lugning af ukrudt,
beplantning oprydning i mastehus, flytning af stativer. Finn J er tovholder.
Standerhejsning bliver virtuel: Formanden holder tale, standeren går til tops, trompeten
lyder,- alt sammen ’live på Facebook’.
Onsdagssejladser tilrettelægges i det fælles kapsejladsudvalg mellem Bogø og SMG. Start
forventes at blive efter 10.maj.
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Flyttes:
Kurset praktisk sømandskab flyttes til efteråret 2020
LM træf flyttes til 2021
Megin DM flyttes til 2021
Aflyses:
Vinterklubtur aflyses.
Beachparty aflyses.
Havnens dag aflyses.
Klubtur Vordingborg aflyses.
Det forventes ikke, at der sker SUP aktiviteter i Ungdomsskoleregi i 2020.
Afventer beslutning:
SUP aktiviteter i SMG forventes at begynde 18.maj, men den endelige beslutning afventer
dog. Det skal fremgå af hjemmesiden, at der kommer en nærmere udmelding på
hjemmesiden og i klubhuset med startdato.
Skoletemadag SUP afventer ligeledes beslutning.
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