Sejl og motorbådsklubben "GRØNSUND" SMG
REFERAT FOR BESTYRELSESMØDE D. 08.03.2022. KL. 19.00
Afbud fra Per Thomsen, Jacob Hansen, Joachim Thede
1) Siden sidst v formanden
• Strømmen af nye medlemmer fortsætter.
• Der er 14-15 både på venteliste.
• Byggeriet ved klubhuset mangler at færdiggøre den sidste del af taget.
• Klubbens jolle Ida er blevet renoveret og optimeret. den er vigtig i forhold til SUP.
• Kranerne skal have et eftersyn, det gælder både mastekran og handicapkran.
• Ny havnemester: Jan Barsøe. Ny havnefoged er René og ny havne assistent er Lohse.
2) Havnens dag
Havnens Dag bliver d. 11.juni. Tovholdermøde er netop afholdt. Konceptet bliver som tidligere, men der er
plads til nye ideer, dx har nogen foreslået pælesidning. SMG overvejer at arrangere besøg af SAR. Sidst i
februar vil invitationer til foreninger, organisationer og andre blive udsendt. Der er lavet logo for
arrangementet designet af Dorthe Krøll. Finn Jørgensen er tovholder fra SMG.
3) Vinduespudsning
SMG indgår aftale om vinduespudsning 3-4 gange om året.
4) Økonomi
Kassebeholdningen er på kr. 164.000,Der er udsendt opkrævning af kontingent, kollektiv ansvarsforsikring + bådpladsleje for i alt 241.000
5) Arbejdsdag 23.04 2022
Arbejdsdagens opgaver er mangfoldige: a) Etablere varmt vand ved udendørskøkken. b) Montere
varmebeskyttelsesplade. c) Etablere selvtømmende hane til vinterbrug. d) Beklæde med plader eller
brædder i nyt rum. e) Sprøjte for alger. f) Starte baderum op. g) Ordne flåden. h) Plante krukken til. i) Ordne
borde og bænke. j) Feje terrasse. k) Oprydning i Ungdomshus. l) Male de hvide sten.
Der laves arbejdshold. Medlemmerne bedes reservere dagen.
6) Hjemmesidegennemgang
Hjemmesiden blev gennemgået og tilrettet. I forhold til SUP gennemgår Jacob og Lars de rettelser og
ændringer der er brug for. Siden tilrettes hjemmesiden.
Når de nye bygninger er færdige, skal deres tages nye billeder af området som skal bruges på hjemmesiden.
Der skal produceres en ny 'formandsvideo' til hjemmesiden.
Det skal overvejes om vi skal lave fællesreklame sammen med den nye havnefoged.
7) Eventuelt
Intet
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