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Sejl og motorbådsklubben "GRØNSUND" SMG
REFERAT FOR BESTYRELSESMØDE 18. september 2017

1. Siden sidst:
Intet.
2. Nye punkter:
a) Skolesamarbejde: Arrangementer d. 26. og 30. sept. 2017. Trailer, aktiviteter og
forplejning. Stubbekøbing skoles 7. kl. trin kommer til sejlerdag den 26.9. Ungdomsskolen
kommer den 30.9. med unge der har valgt sejlads. TORM traileren med udstyr er hentet.
Hjælpere er ’indkaldt’, men er der interesserede, må de gerne henvende sig til Finn. Der er
pølsehorn og sodavand til børnene og sandwich til hjælperne. Der er aktiviteter tre steder/tre
hold/45 min til hver aktivitet på skift: Sejlads i kølbåde med SMG medlemmer (fire både),
TORM trailer- aktiviteter og en lystfisker-stand.
b) Krandage med båd op er planlagt: Det sker over to dage d.12. og d.13.okt. BMS v.
Henrik tager både op som skal køres d.13.okt.. Prisen bliver 1200,- ved kørsel til og med
Horbelev/Horeby-afstand. Herudover individuelt. Stubbekøbing Maskinværksted tager de
både op der skal stå på pladsen d.12.okt. Vi forventer at dette går hurtigere og er mindre
arbejdskrævende. Prisen er derfor sat ned til 500,-.
c) Udvidelse af klubbens aktiviteter: Skal vi starte Stand Up Paddle-afdeling? SUP vinder
frem i mange klubber og betyder medlemstilvækst. Det er en enkel vand-fritidsaktivitet, som
ikke er krævende og samtidig rigtig god for kroppen. Vi kan hente inspiration fra Præstø.
Bestyrelsen tænker det kunne være et godt emne for et medlemsmøde, som åbnes for
ikke-medlemmer også.
d) Markedsanalyse: Markedsføringsgruppen v. Flemming Sørensen, har mødtes med
Vikingen i Nykøbing Falster om hvad man der gør i forhold til at ’vedligeholde’ og udvikle
klubben. Vikingen har (også) flest medlemmer i gruppen 60+ og har ikke egentlige
kampagner for at hverve medlemmer.
Vikingen har i mange år haft en levende ungdomsafdeling med en til to voksne til at lede
denne aktivitet med mellem 15 til 20 unge tilmeldt årligt. De unge er typisk ikke eksisterende
medlemmers børn. Man har ikke egentligt opsøgende arbejde med skoler eller liggende, men
anvender mund til mund metoden.
Ungdomsafdelingen har 6-8 optimistjoller, 4 lidt større joller og 2 følgebåde (gummibåde)
med kraftige motorer. Derudover har de i mange år haft en folkebåd i forbindelse med
sejlerskolen, som alle medlemmer kan benytte, og har senest anskaffet sig en 806.
Ungdomsafdelingen er således godt udrustet, og også hvad angår sikkerhedsudstyr. Meget af
udstyret er anskaffet gennem fonde og kommunen.
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Ungdomsafdelingen samarbejder som en del med Sydstævnekredsen om at arrangere
fællesture og kapsejladser.
Klubben har fået lavet en app til smartphones, som gæstesejlere henter ned (dansk, tysk,
engelsk), som indeholder oplysninger om pris på plads, kode til toilet og klubhus og mange
andre ting som f.eks. kort over byen og hvad der i øvrigt sker.
Vikingen har fået reduceret antallet af ’ulovlige aktiviteter’ på klubbens tre broer vhj. af
video-overvågning.
Klubben har en del fællesarrangementer, herunder aktiviteter om vinteren f.eks. sejler- og
sikkerhedskurser, og der er fællesspisning hver tirsdag efter kapsejlads.
Vikingen har i flere år haft åbent hus for gæstesejlere, og erfaringen med dette er for det meste
meget positiv,- man har kun haft nogle ganske få ’tilfælde’. Alle gæstesejlere kan benytte
klubhuset, herunder toilet og køkkenfaciliteter. Der er sat nogle husregler op, som man skal
overholde. Det har betydet at der bliver gjort rent i klubhuset, toiletter og køkken minimum 2
gange pr. uge.
e) Maritimt fyrtårn (Vegvisir) SMG`s rolle?: Hvor ’fyrtårnet’ ender videres pt. ikke.
Kommunen vil åbenbart satse på Vegvisir sejladsen, hvis det kommer med i budgettet for
2018. Bestyrelsen i SMG v. Per deltog i planlægning af Vegvisir 2018. Klubben modtog
1.000,- kr for at hænge plakater op. Klubben skal afveje hvad Vegvisir giver til egnens og til
SMG’s fordel.
f) Kontingent: Inden generalforsamlingen skal der bestyrelsen drøfte evt. kontingent justeringer.
Bestyrelsen har lavet forslag til kontingent for bådejere i havnen uden plads i SMG.
Bestyrelsen vil foreslå generalforsamlingen i november følgende formulering: ”Sejlere med
båd i Stubbekøbing Havn, som ønsker medlemskab af SMG samtidig med at SMG enten ikke
har ledige bådpladser eller den aktuelle båd er så stor, at SMG slet ikke kan tilbyde en plads,
kan opnå medlemskab med samme kontingent som aktivt medlem uden bådplads henholdsvis
familiemedlem uden bådplads.”
g) Generalforsamling: På valg er Bjarne og Finn. John og Leif ønsker at stoppe.
Der er en række emner, der skal drøftes på forsamlingen, nogle skal afgøres på grundlag af
konkret forslag, f.eks. kontingentforslag, andre skal blot luftes og drøftes: Byggeplaner vedr.
klubhusudvidelse. Åbent klubhus. Udlån af klubhus. Udvidelse af klubbens aktiviteter.
h) Havnens dag: Havnens dag i Vild med Vand regi er meget positiv. Der er et ønske om at
fortsætte Havnens Dag også efter projektet Vild med Vand stopper.
3. Klubhus/mastehus:
Bestyrelsen vurderer at der er behov for at opfriske/udskifte visse af udendørsskiltene.. Per
taler med Henrik F Henriksen.
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Det var et udtrykkeligt ønske fra medlemsseminaret, at klubhuset skulle være mere åbent.
Klubhuset har uden problemer været lånt ud over sæsonen til gæstesejlere og andre.
Bestyrelsen lægger op til at dette drøftes på generalforsamlingen til november. Endvidere skal
det drøftes, om der skal være betaling for lån af klubhus og om perioden hvor dette er muligt,
skal udvides til hele året. Der er selvfølgelig en risiko i begge tilfælde for tab ved skader eller
tyveri. Og der er et forbrug af varme (el) ved udlån (hidtil ca. 130,- kr. pr. gang). Det vil være
oplagt, at der i tilknytning til et mere åbent klubhus indsættes et beløb i budgettet for
omkostninger.
Den påtænkte udvidelse af klubhuset mod syd har endnu ikke fundet nogen finansiering.
Udvidelsen af klubhuset erstatter nuværende ’ungdomshus’. Udvidelsen skal indeholde dels
et materialerum, dels badeforhold som eventuelt inkluderer sauna. Det vil betyde ændring af
eksisterende køkken og installationer. Dette skal drøftes på generalforsamlingen til november.
4. Broforhold/pladsforhold:
Intet
5. Kapsejladsudvalget:
Der har været færre sejladser i år. Sæsonen har været plaget af enten for lidt vind eller for
meget vind, som har betydet aflysning.
6. Ungdom:
Intet
7. Aktivitetskalender:
Intet
8. Økonomi:
Kassebeholdningen er 135.259,39 kr.
9. Eventuelt:
10. Næste møde:
Formanden indkalder.

Referat best. møde d. 18. sept. 2017

