Sejl og motorbådsklubben "GRØNSUND" SMG
Referat af bestyrelsesmødet 5. december 2019 kl. 19.00 i Klubhuset
DAGSORDEN

1.

Vi snakker lidt om, og aftaler bestyrelsens arbejdsform, referatskrivning, mødeindkaldelse
og den slags ting.
2.
Arbejdsopgaver i det kommende år.
Fordeling af arbejdsopgaver/ særlige ansvarsområder. Kapsejladsudvalget er på plads.
Formodentlig er aktivitetsudvalget også på plads.
*Opgaver vedr. SUP *Udlån af klubhus *Fordeling af bådpladser *Kontakt til
rengøringsfirma *Skraldefirma *Hjertestarter *Opfyldning af øl og vand, samt orden i
ungdomshus *Orden og forhold i mastehus *IDA og evt. andre klubfartøjer. * Arbejdet i
SIG *Havnens Dag * evt. andre områder.
3.
Økonomi:
* Kassebeholdning:
4.
Status for forskelligt:
* SUP *Jolle til ungdom. *Nyt om forsikringssituationen. *Status for molearbejdet og de
ting vi skal lave. Renovere mastekran og genetablering af bro. *Projekt med etablering af
handicaplift. *Samarbejdsrelationer/Bogø Sejlklub – Badmintonklubben.Plejehjemmet.
5. Gennemgang og evt. redigering af den langsigtede arbejdsplan som blev udformet på
medlemsseminaret.
Referat:

Afbud Sille og Mogens

Ad 1 Finn orienterede om bestyrelsens arbejdsgang
Ad 2 Arbejdsopgaver:
SUP tovholder Leif
Klubhusudlån Finn
Fordeling af bådpladser og land/vinterpladser Mads
Kontakt rengøring og skrald Per
Hjertestarter Per
Opfyldning af øl vand samt orden i ungdomshus Thomas
Orden i forhold til mastehus Finn
IDA og andre klubfartøjer Rune
Arbejdet i SIG (sejlklubber i Guldborgsund) Per
Havnens dag Finn Per
Mastekranen Rune
Vedligehold broer Mads
ad 3

Økonomi: status d.d. kr. 90605,65
Overvejelse om ændring af tidspunkt for kontingentindbetaling fra april til 1.januar.
Vi vil stille forslag fra bestyrelsen til dette ved GF 2020.

Ad 4 SMG har modtaget et kommunalt beløb på kr 10.000
Der er ønske om en handicaplift og Chamal fra kommunen vil gerne medvirket til at
udforme ansøgningen. Chamal bliver inviteret med på et bestyrelsesmøde for at

oplyse/forklare om mulighederne.
Bioøkonomisk vækstcenter er sammen med SMG gået igang med et forsøg på dyrkning af
sukkertang. SMG afleverer månedlig indrapportering om vækst, saltprocent etc. til Aarhus
Universitet.
Fundraisingsmuligheder blev luftet.
Broen står stadig for kontrolleret tilsyn og på sigt udskiftning. Til at besigtige forholdene, er
der aftalt med en dykker, at han kommer når molen er færdigrenoveret og broen
genetableret. Vi skal være opmærksomme på materialevalg.
Det er afgørende at have instruktører til SUP og der kan ikke være for mange - pt er der 3.
Omklædningscontainerne skal sættes på rette plads når molearbejder er færdiggjort.
Der arbejdes på at skaffe et par meginjoller
Per har talt med Flid om vragfjernelsesforsikring. Den bedste løsning vil være en
landsdækkende forsikring. Der bliver er møde i SIG hvor emnet skal drøftes med henblik
på at finde “op og ned i sagen” emnet er en gråzone. PT stiller alle 10 bådklubber kun krav
om ansvarsforsikring.
Molearbejdet skrider fint frem. Spunsarbejdet er færdig til jul....
Arbejdet med maling af mastekran bliver udført af en Ad Hoc gruppe - Rune udarbejder
opslag/invitation og sender til Per. John har svejset ny fod til mastekranen.
Den nye broplatform langs molen bliver ca. 60 cm. bred. Arbejdet hertil udføres af
frivillige fra SMG.
Som en mulighed arbejdes der på at få en belægning med knust asfalt på molen..
Samarbejdet med Badmintonklubben eksisterer ikke – fremtiden ligger i Katrines hænder.
Plejehjemmet har fået udleveret en nøgle til klubhuset.
Der er en behandlingstid på 15 uger for at få en byggetilladelse. SMG placerer containerne
hvor de skal stå!
Nøgleudleveringen er godt i gang
Aktivitetskalenderen afpudset og færdiggjort.
Ad 5 SMG planlægningsoversigt:
Ideen om bygning af sauna udfases
Ideen om Flotillen nedlægges
Vandkantsbrotemaet nedlægges
Skraldestativopgaven er løst
Mødet afsluttet kl. 20.30 – referent Leif

