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Sejl og motorbådsklubben "GRØNSUND" SMG
REFERAT FOR BESTYRELSESMØDE 15. AUGUST

1. Siden sidst:
Evaluering af kapsejladsen Vegvisir. Den 17 aug. skal bestyrelsen, Per og Finn til
evalueringsmøde i Nykøbing. Bestyrelsen drøftede forskellige aspekter af kapsejladsen.
Kommunen fortsætter med projektet. Målet er 75 deltagende både næste år mod 12-13 stykker
i år. For SMGs vedkommende er det vigtigt at fastholde og udvikle det gode samarbejde med
kommunen, det gode forhold til de andre klubber og så skal der gerne være noget i projektet
der kommer SMG’direkte til gode. Som udgangspunkt mener bestyrelsen ikke der er nok
’event’ i en sejlads hvor bådene er væk på vandet hele tiden. Man kunne overveje at bide
sejladsen over så bådene kommer i havn undervejs. Det vil give mulighed for det eller de
pågældende steder at lave events og det vil give mulighed for at tiltrække lokale sponsorer.
Start, midtvejslanding og slut kunne gå på omgang mellem klubber/byer. Kommunen bør
tænke hele kommunen eller endnu bedre tænke LF.
2. Evt. nye punkter:
(a) Vi har fået et tilbud fra en der er interesseret i at købe 606 jollen. Spørgsmålet er om vi
ønsker at sælge? Bestyrelsen drøftede spørgsmålet og er indstillet på at afhænde 606’eren.
Hvis klubben en dag for alvor skal i gang med ungdomsarbejde, skal den alligevel
anskaffe nyere bådtyper.
(b) Vinterbaderprojektet. Finn har talt med kommunens Jørgen Hilleke om vinterbadernes
projekt om en badeplatform. Fra kommunens sider har de ikke noget at indvende mod en
badeplatform under forudsætning af at de opnår de tilladelser, der skal til. Det er
vinterbadernes opgave at klare dette. Bestyrelsen er meget positivt indstillet over for at
drøfte projektet og mulighederne deri for SMG. Hvis projektet skal blive til noget vil det
kræve drøftelse på medlemsmøde og senere på generalforsamling på grund af behovet for
en vedtægtsændring og andre justeringer af aftaler mm.. Det vil blandt andet påvirke den
planlagte tilbygning til klubhuset. Finn kontakter vinterbaderne.
3. Klubhus/mastehus:
Projektstatus: Klubben har fået byggetilladelse til tilbygningen til klubben. Bestyrelsen
drøftede sagen og finder at det vil være oplagt at tilbygningen tilpasses vinterbaderprojektet,
hvis sidstnævnte bliver til noget, herunder skille klubmateriel og badeforhold ad.
4. Broforhold/pladsforhold:
Vore klublove indeholder ikke noget om tilstanden af de både der ligger ved vore broer.
Bestyrelsen drøftede behovet for at regulere vedligeholdelse af både ved broerne. Det
vurderes at der er et behov. Bestyrelsen besluttede, at vedtægterne skal matche den
lejekontrakt klubben har indgået med kommunen, hvori havnereglementet er standard.
Desuden skal klubben have en klart beskrevet procedure for hvordan den vil håndtere, når
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f.eks. en båd ved broen er synkefærdig. Den skal indgå i medlemsmappen ved næste revision.
5. Kapsejladsudvalget:
Pålidelighedssejladsen finder sted d.26.august. Som et kampagnetiltag i forhold til at
skabe interesse for sejlads har bestyrelsen besluttet at ’landkrabber’ tilbydes at sejle
med som gaster eller gæster og få en sejltur og opleve en dag i sejlklubben. Klubben
afholder derfor udgifterne til arrangementet, der er således ingen deltagerbetaling i
år.
6. Ungdom:
Skoletemadage er den 26. og 29 sept. Der skal skaffes 3- 4 både til en sejltur med eleverne. Vi
skal have hentet THORM traileren og der skal arrangeres forplejning.
7. Aktivitetskalender:
Intet
8. Økonomi:
Kassebeholdningen er 113.745,24 kr. Derudover er 29.000,- på vej som tilskud i forbindelse
med Havnens Dag.
9. Eventuelt:
Bestyrelsen vil undersøge muligheden for at anvende stationær mobilkran til båd op og båd i
vandet, når det gælder både fra pladsen. Der vil kunne spares noget tid og kørsel.
Der skal laves forslag til nyt medlemskab/kontingent med henblik på generalforsamlingen i
november. Det drejer sig om sejlere med båd i Stubbekøbing Havn, som gerne vil være
medlem af SMG samtidig med at SMG enten ikke har ledige bådpladser pt. eller den aktuelle
båd er så stor, at vi slet ikke kan tilbyde en plads.
10. Næste møde:
Formanden indkalder.
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