Sejl og motorbådsklubben "GRØNSUND" SMG
Bestyrelsesmøde d. 25. marts 2019 kl. 1900 i klubhuset

Referat
1) DM 2020 for Meginjoller
Henning R. Ibsen deltog under dette punkt. Bestyrelsen og Henning drøftede muligheden for at klubben
afholder Megin Bowlen 2020 d.21.-23.08 2020, dvs. det uofficielle Danmarkesmesterskab for Meginsejlere.
Megin Bowlen blev indstiftet af bådens konstruktør Per Bruun. Den sejles én gang årligt og går på skift
mellem de sejlklubber der ’byder sig til’. Stævnet afvikles med 4 trekantbaner samt en distancesejlads.
Stævnet skal afvikles i en form så alle kan deltage, dvs. niveauet skal sættes således at sejladserne
gennemføres i ordentlig ’maritim’ stil, mærkeberøringer og andre forseelser afklares med 360 grader
vendinger. Man skal undgå protestkomiteer og millimeter-regelrytteri.
Megin klubbens formand har givet tilsagn om at DM 2020 kan blive i Stubbekøbing. Sejladserne kan
gennemføres meget publikumsvenligt, tæt på havnefronten, så alle sejladserne kan følges direkte fra land.
Banernes længde er typisk 1,5-2 sm. Sejladserne tænkes afviklet med Færgeruten som vestligste punkt og
Møn/Bogø dæmningen/gennemsejlingen som østligste punkt.
Sejlklubben Grønsunds klubhus og grillplads samt telt forventes at kunne huse alle deltagerne. Der er
parkeringsarealer og mulighed for opmagasinering af trailere og evt. deltagere med ’husbiler’. Slæbestedet
kan håndtere de 25-50 joller. Desuden er der nærvedliggende campingplads.
Det er en mulighed at lave workshops på dagene:
Indlæg fra en bådebygger i Stubbekøbing om alm. vedligehold af skrog, mast stager og bådens svagheder,
lidt om glasfiberarbejde, lakering etc.
Indlæg fra en sejlmager om valg af Sejldug, skæring af sejl, vedligehold af sejl, sejlformer og kurver etc.
Kapsejlads (jolle) taktik og teknik, herunder rorgængerens og gastens rolle, forberedelser, trim, placering på
startlinjen, placering på banen etc.
Det er også en mulighed at lave en kobling til SUP.
Deltagerne betaler SMG for deltagelse, drikkevarer og forplejning. Der forventes mandskab og familie
tilknyttet mellem 25-50 både, dvs. op mod 100 personer.
Der nedsættes en arbejdsgruppe til at forberede arrangementet. Bestyrelsen udpegede formanden som
repræsentant for bestyrelsen til det forberedende arbejde sammen med Henning Ibsen og frivillige
medlemmer af SMG. Der skal arbejdes med et landspor med overnatning, forplejning, aktiviteter,
præmieoverrækkelse mm. Og et vandspor som dækker baner, dommerbåd, følgebåd osv.
Vegvisir 2020 kommer til at ligge den sidste weekend i august 27.-29.08.20, så der forventes ikke
sammenfald.
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2) Samarbejde med badmintonklubben:
Leif og Finn har afholdt møde med badmintonklubben med henblik på et samarbejde mellem klubberne
Mødet fandt sted inden for rammen, Bevæg dig for Livet. Det var et frugtbart møde som siden er mundet
ud i en foreløbig aftale om samarbejde. Der blev afklaret væsentlige emner vedr. det fremtidige
samarbejde. Resultatet af mødet følger her:
Formålet er at fremme medlemmernes muligheder for at være fysisk aktiv hele året. Mulighederne bliver
større for begge foreninger. Samarbejdet skulle også gerne give begge foreninger ’flere muskler’ i forhold til
kommune og andre institutioner. Begge foreninger arbejder nu hver især med en beskrivelse af fordele ved
samarbejdet med henblik på et entydigt grundlag. Herefter sammenfattes materialet til et beskrevet fælles
samarbejdsgrundlag.
Der er enighed om at medlemmer fra de to foreninger betaler normalt medlemskontingent i begge
foreninger, hvis de deltager i aktiviteter i begge foreninger, hvorfor de også får de medlemsrettigheder der
følger med. Hvis unge der yder en seriøs indsats som SUP instruktør, ønsker det, og sejlklubben beslutter
det, kan vedkommende vederlagsfrit få et instruktørkursus i Dansk Raft og Surfingforbund. Kurser og andre
relevante arrangementer, f.eks. førstehjælp, kan foreningerne afholde i fællesskab.

3) Udvidelse af klubhus:
Det er ikke lykkedes at skaffe finansiering til den planlagte udvidelse af klubhuset. Klubben har desværre
ikke fået det søgte tilskud fra ’Underværker’. Det betyder at bestyrelsen nu arbejder i en anden retning. Det
vil være en værdi for klubben, hvis vi skaber omklædningsfaciliteter og bademulighed til klubben til brug for
alle medlemmer. Det overvejes derfor at anskaffe to containere indrettet til omklædning og bad. Det kan
gøres til overkommelig pris. Containerne skal beklædes med træ i rødt, så de matcher de øvrige bygninger.

4) Må nye borgere komme på besøg i klubben:
Vi har fået en henvendelse fra kommunen vedr. velkomstmøde med de nye borgere der tilflytter
kommunen. Det afholdes 2 gange om året. I den forbindelse blev vi spurgt om de måtte invitere de nye
borgere til at besøge sejlklubben for nærmere orientering og evt. prøvetur. Der skulle svares med 3 dages
varsel. Jeg har på SMG`s vegne svaret, at vi syntes det var et det var en skam med så kort et varsel, men at
vi anbefalede at man henviste alle interesserede til at besøge os på Havnens Dag, og der evt. aftale et
videre forløb.

5) Orientering om status for arbejdet omkring kapsejladsen Vegvisir
Der er fuld gang i planlægningen mht. forplejning, vagtplaner og sikkerhedstiltag. Der er 122 både tilmeldt
17 personer i SMG er med i arbejdet. Det forventes at biblioteket deltager med aktiviteter i Fablab-regi.
Sejladsen bliver afviklet 15.-18.08 2019?
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6) Kapsejladsudvalget:
Onsdagskapsejladsen i SMG/Bogø skal tilrettelægges.

7) S U P udvalget:
Sæsonstart er 20.maj Der skal anskaffes boards til børn (to som er finansieret) Og der skal anskaffes flere
våddragter, der er søgt fondsmidler til disse. Desuden skal der uddannes flere trænere (hjælpeinstruktører).
Det foregår i eget regi. Uddannelsen omhandler risici, søfartsregler, vejr og vind, redningsøvelser og
materielbehandling. Dertil kan så senere tilkøbes førstehjælp, så har man den fulde instruktøruddannelse.

8) Broforhold:
Der er enighed om i bestyrelsen at det er et fremragende arbejde der er lavet med platform og bænk. Alt
ved frivillig arbejdskraft. Indvielse kunne være ved standerhejsning.
Kommunen vil i gang med at renovere molen med mastekranen. Planlægningen er i gang. Byggeriet starter
1.oktober.
Et kommende vinterprojekt handler om nye pæle i broen for dem der endnu ikke er udskiftet (der er
pæleorme på spil). Det ser ud til at der er økonomi til det.

9) Aktivitetskalender:
Der har været stor søgning til foredrag og aktiviteter. Særligt tøndeslagning til Fastelavn trak mange, der
var 60 deltagere. Det overvejes at anskaffe flere stole til aktiviteter, stablestole eller klapstole.
Tirsdagskaffemøderne trækker 10-15 deltagere hver gang. Møderne fortsætter ind i sæsonen.

10) Økonomi:
Kassebeholdning 102240,25 kr. Det forventes at der indkommer kr. 170.000,00 på kontingenter og
bådepladser.
Klubben tæller ca.170 medlemmer. Der er tre både på venteliste. Medlemmernes aldersfordeling er: Under
24 år: 20; mellem 25-39: 6; mellem 40-59: 53; mellem 60-69: 41 og 70+ tæller 49.

11) Orientering:
Havnens dag: Tilslutningen er som vi plejer. Havnens Dag modtager 5000 fra Vild Med Vand. Vi har søgt
kommunen om tilskud på 30-40.000 kr. I alt er der 43 aktiviteter. Den kommunale indvielse af kajakbro og
krabbebassin m.v. foretages som en del af Havnens Dag.
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Spørgsmålet em samarbejde med genoptræningsenheden i kommunen er foreløbig skubbet til vi har
startet den kommende sæson med SUP, så klubben er klar til at modtage på en ordentlig måde.
Sejlklubben var indbudt til i forbindelse med kommunens introduktion af visionsaftalen ’Bevæg dig for
livet’, at fortælle om hvorledes det var lykkedes for klubben på et år at gå fra 110 medlemmer til 172.
Projektkoordinator Kenneth Nordstrøm fra Guldborgsund Kommune har været på besøg for at blive
orienteret om aktiviteterne og livet i SMG. Han arbejder i afdelingen Sport og fritid med ’Bevæg dig for
livet’. Han er inviteret sammen med sin afdeling, til at holde et personalemøde her med henblik på at prøve
SUP.

12) Eventuelt:
Bestyrelsen overvejer at lave et bestyrelsesseminar med sejlklubbestyrelserne i Guldborgsund kommune
for at mødes med og drøfte fortsat medlemskab af dansk sejlunion,- for og imod.
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