Sejl og motorbådsklubben "GRØNSUND" SMG
Ekstraordinær generalforsamling - referat
I overensstemmelse med § 9 i sejlklubbens vedtægter blev der indkaldt til Ekstraordinær generalforsamling d.
5. maj 2019 kl. 12.00 i klubhuset samme dag som der var standerhejsning kl.10.00.
Årsagen til den ekstraordinære generalforsamling, var at SMGs bestyrelsen anmodede om tilslutning til at
anvende op til 80.000 kr. til etablering af omklædnings- og toiletfaciliteter ved at indkøbe 2 stk. brugte
mandskabscontainere.
Joachim Thede blev valgt til dirigent. Og som dirigent, konstaterede han at generalforsamlingen var lovligt
varslet. Der deltog 44 stemmeberettigede.
Formand Finn Jørgensen motiverede ønsket om en ekstraordinær generalforsamling, jvf. indkaldelsen,
herunder dels at bestyrelsen må bruge kr.80.000,- til etablering af omklædning og toilet, dels at bestyrelsen har
søgt Jubilæumsfonden af 1901 fra P.W.Wulfs 100 års jubilæum om støtte og at man har fået tilsagn om
kr.60.000,-.
Anmodningen var blevet uddybet i indkaldelsen, og følger her i citat:
”Bestyrelsen har arbejdet med en plan om at etablere omklædning, bad og sauna i form af en tilbygning til
klubhuset. Finansieringen skulle etableres ved tilskud fra forskellige fonde, og frivilligt arbejde. Det er
imidlertid, på tros af en ihærdig indsats, ikke lykkedes at skaffe midler. Derfor er disse planer foreløbig
skrinlagt. Men behovet for omklædning og bad eksisterer fortsat. Bestyrelsen har derfor nu valgt at forfølge en
anden plan, og da den betyder anvendelse af et kronebeløb, der væsentligt overstiger det vedtagne budget,
bør det drøftes og godkendes af klubbens medlemmer på generalforsamling.
Der har sidste år været en stor tilgang af medlemmer der udøver Stand Up Paddeling. En opbakning der har vist
sig at fortsætte. Sidste sommer benyttede udøverne toiletter og mastehus til omklædning. Bestyrelsen syntes
ikke, at det på længere sigt er en acceptabel løsning. Hvis vi skal gøre os håb om at aktiviteten fortsat skal være
attraktiv, er det bestyrelsens opfattelse, at vi bør kunne tilbyde bedre omklædningsforhold, samt mulighed for
toiletbesøg og bad. Det kan vi imødekomme ved at indkøbe to mandskabscontainere til formålet.
For at minimere driftsudgiften, er det planen, at faciliteterne kun skal benyttes i sommerhalvåret. De lukkes
ned og frostsikres f.eks. på arbejdsdagen forår og efterår.
Omklædningsfaciliteterne samt bad og toilet er kun tilgængelige for klubbens medlemmer, hvilket betyder at
alle medlemmer kan få adgang til bad.
Beløbet der er beskrevet, er et maksimumbeløb, der for en sikkerheds skyld er anslået højt. Udgiften skal
selvfølgelig holdes så lav som muligt. Mandskabscontainerne koster 60.000 kr. i alt.
Når bestyrelsen anmoder om generalforsamlingens tilslutning til projektet skyldes det, at beløbet der er tale
om at anvende til formålet, ligger ud langt ud over det vedtagne budget. Beløbet der er tale om at anvende, er
til stede. Desuden er der taget højde for fremtidige udgifter. Det ses på vedlagte oversigt. Det skal bemærkes,
at vi fortsat ansøger relevante fonde o.l. om tildeling af midler til forskellige formål. I fald vi tildeles midler, skal
vi jo ikke anvende tilsvarende egne midler.
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En væsentlig årsag til at vi har penge i kassen, skyldes dette i høj grad den enorme frivillige indsats, som
foreningens medlemmer udøver. Det syntes derfor rimeligt at denne indsats kapitaliseres, f. eks. i form af gode
omklædningsforhold. Uden den frivillige indsats, ville vi ikke have dette økonomiske råderum uden at forhøje
kontingent og pladsleje. Det økonomiske råderum skyldes derfor i meget høj grad, den store grad det frivillige
arbejde medlemmerne udfører. Dertil kommer at forskellige kommunale puljer har ydet meget betydelige
bidrag til indkøb af materiel og andet. Den offentlige opmærksomhed der er på klubbens arbejde, og den ånd
der hersker i klubben, er også et godt bidrag til positiv omtale.
Alt dette betyder, at klubben har mulighed for at konvertere denne indsats og de tilskud, til for egne midler at
etablere acceptable omklædningsforhold.”
Generalforsamlingen drøftede forslaget:
Planen er at etablere to omklædningscontainere, herre og dame, med bad og toilet i hver. De skal være
tilgængelige for alle klubbens medlemmer. Men det er den aktuelle situation med behov for omklædning mv til
SUP, der gør at det skal etableres nu. Containerne bliver aflåste. Containerne placeres og sættes i drift snarest,
sidenhen ’forskønnes’ de, så de matcher klubhuset med farve og tagkonstruktion.
Klubben oplever medlemsfremgang, så der er tale om en investering i klubbens fremtid. I dag tæller klubben
178 medlemmer med 25 under 18 år. Gennemsnitsalderen er faldet til under 60 år.
Projektet med tilbygning til klubhuset, budgetteret til kr.800.000,- sættes ikke i bro, men tilstræbes på noget
længere sigt.
Afstemningen gælder kr.80.000,-. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig. Afgørelsen træffes ved
almindeligt flertal.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Dirigenten takkede forsamlingen, det samme gjorde formanden.
Forsamlingen takkede bestyrelsen for initiativerne.

