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Sejl og motorbådsklubben "GRØNSUND" SMG
REFERAT FOR BESTYRELSESMØDE MANDAG D. 14. MARTS KL. 1900

1. Siden sidst:
Flere bestyrelsesmedlemmer har deltaget i forskellige kurser og orienteringsmøder:
’Bliv en bedre bestyrelse’ er en kursusrække i kommuneregi, som på forskelligvis kan styrke
bestyrelsesarbejdet. SMG har deltaget med 4-5 medlemmer. Kurserne har været gode og
brugbare.
Fundraising: Per Thomsen har deltaget i møde om ’Puljeguide på Foreningsportalen’, som har
formålet at gøre det lettere digitalt at finde de relevante fonde.
Hvad gør vi efterfølgende, som følge af de inspirationer vi har fået i den forbindelse?
Bestyrelsen vil bringe nogle af kursuselementerne i spil både i bestyrelsen og blandt
medlemmerne formentlig i vinterhalvåret 2016-2017.
Orientering om status i byfornyelsesprojektet:
Der bliver etableret en gangbro langs vandet fra SMG til Strandjægerne. Der bliver etableret
1-2 krabbebassiner i regi af lystfiskerforeningen. Der bliver etableret et udekøkken ved
servicebygningen. En tredjedel af værftet bliver ’åben sejlerstue’ for turister/sejlere/cyklister.
Der bliver mulighed for at gå i land med kajakker og fat gøre dem på land. Der etableres
cykelstativer. Desuden skal der ske generel oprydning på pladsen ved SMG. Bådopbevaringspladsen ’flyttes’ henimod rensningsanlægget.
Byfornyelsesprojektet har gjort SMG meget synlig lokalt og i samarbejdet med kommunen.
Projektet demonstrerer handleduelighed. Derfor vil bestyrelsen ’dyrke’ dette mere i fremtiden
særligt med hensyn til retning/målsætninger. Det er ydermere aftalt med kommunen, at der
etableres et havneudvalg (kommunen, SMG og Strandjægerne), som skal mødes to gange om
året.
2. Evt. nye punkter:
Tilrettelægge søsætning, datoer, priser og vilkår: Isætningen finder sted d.15. og d.29. april.
Vi entrer med BMS / Henrik. På baggrund af erfaringerne med optagningen i efteråret, kan vi
se, at det er nødvendigt at ændre lidt på priserne. De bliver som følger: Både der står på
havnepladsen koster 600 kr.. Både der kan hentes inden for en radius af 10 km. 1200 kr.
(Vejringe, Åstrup, Horbelev. Lillebrænde). Både der ønskes afhentet uden for dette område
aftaler prisen ved bestilling af optagning/transport. Tilmelding på liste i klubben og hos
formanden Finn Jørgensen.
Vild med Vand arrangement d. 29. maj: Der afholdes ’Havnens dag’ d.29.maj. Der vil være
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forskellige aktiviteter. Komiteen for ’Vild med Vand’ koordinerer alle aktiviteterne. SMG
bestyrelsen har overvejet forskellige sejladsaktiviteter (pålidelighed, kapsejlads, tur) samt
klubhushygge og grill. Det endelige program laves d.28.april. SMG får brug for medlemmer,
der vil bidrage til aktiviteter og være tovholder på nogle.
3. Klubhus/mastehus:
Fortsætte arbejdet med at skaffe midler til nyt redskabsrum, og lave en tidsplan: Projektet står
på vågeblus på grund af andre projekter. Der skal rejses penge til byggeriet senere i foråret.
Mastekranen er snart færdig-forlænget, så den kan anvendes på begge sider af molen.
4. Broforhold/pladsforhold:
Status på broreparation og ramning af pæle: Renoveringen af broanlæg færdigt. Et par
håndfulde af klubbens medlemmer har ydet en indsats af stor værdi for klubben. De har
udskiftet fortøjningspæle, en del bropæle og planker. Arbejdets værdi beløber sig til langt
over 100.000 kr. Det frivillige arbejde i klubben har også styrket klubfællesskabet. De nye
pæle mm. har medført forskellige nødvendige justeringer, som kommunikeres direkte fra
formanden til medlemmerne samt på hjemmesiden.
5. Kapsejladsudvalget:
Der skal være fællesmøde mellem SMG og Bogø om sejladsbestemmelserne snarest.
6. Aktivitetskalender:
Arbejdsdag og standerhejsning: Arbejdsdagen bliver d.30.april. Standerhejsning bliver 1.maj.
7. Økonomi:
Kassebeholdning:140.000,06 kr. Dertil kommer kommunalt tilskud og medlemskontingenter.
8. Eventuelt:
Leif Månsson har lavet forslag til regelsæt for benyttelse af klubbens jolle. Det skal drøftes på
næste bestyrelsesmøde.
9. Næste møde:
Formanden indkalder.
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