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Sejl og Motorbådsklubben Grønsund
www.groensund.dk
Formand :
Finn Jørgensen,
Smedevænget 18,
4850 Stubbekøbing
finnlene@gmail.com
Tlf. 21 96 80 14

Ordinær generalforsamling i Stubbekøbing Hallens Cafeteria
Torsdag den 15. november 2018 kl. 19.00

Referat:
30 stemmeberettigede medlemmer deltog i generalforsamlingen.
Formand Finn Jørgensen bød velkommen og sørgede for valg af dirigent.
1. Valg af dirigent og 3 stemmetællere
Ad.1 Joachim Thede blev valgt til dirigent.
Stemmetællere blev Ketty Hansen, Poul Hansen og Arne Jacobsen.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Beretningen er skrevet og publiceret på forhånd.
Formanden gennemgik supplerende væsentlige begivenheder som bringes her:
Bestyrelsens beretning er sendt ud til medlemmerne på forhånd for at give medlemmerne
mulighed for at fordybe sig i temaerne før generalforsamlingen. Den er også lagt på
hjemmesiden. Formanden supplerede beretningen med følgende:
I år har vi det største medlemstal der nogen sinde har været i sejlklubben. Som det fremgår af
den skriftlige beretning, har det været et meget aktivt år.
Stand Up Paddling tog et omfang, som vi ikke helt havde forventet. Det har betydet at vi ikke
helt har kunnet levere de faciliteter, vi gerne ville. Vi er glade for at de nye medlemmer har
taget udfordringerne med godt humør. Nu må vi se hvordan det hele udvikler sig.
Omklædningsfaciliteterne er en udfordring. Det må vi arbejde på at få forbedret. Desuden har
der skullet skaffes materiel. Det har været dyrt. men vi har fået rigtig god hjælp dels fra
Nordeafonden, men også fra forskellige puljer i kommunen.
Vi har også fået en del nye sejlere og yngre sejlere med børn så galt. Derfor har vi fået alle
bådpladser belagt, og en lille venteliste. De ting betyder, at flertallet af klubbens medlemmer
nu er under 60 år. Det er folk der på en eller anden måde er på arbejdsmarkedet eller i skole.
Det skal vi være opmærksom på i det fremtidige arbejde.

2
Vi arbejder fortsat på at have god omtale og et godt ry. Det er vigtigt at folk taler positivt om
SMG. At man rundt omkring kender SMG som en god klub med åbenhed, fællesskab og en
god ånd. Det er et af bestyrelsens fokusområder. Men det er også i høj grad de enkelte
medlemmers ansvar. Her duer mundheldet om hellere dårlig omtale end ingen omtale slet
ikke. Vi mener også at medlemmerne i høj grad lever op til dette ansvar. Det er indtrykket at
denne strategi giver bonus, både på kort og langt sigt. Det er så uendelig vigtigt at have gode
relationer og forbindelser til både det politiske og administrative system i kommunen.
Jeg vil i den forbindelse nævne at vi på det allersidste har indledt et samarbejde med de
frivillige omkring demens-afdelingen i Præstemarken. De kan komme i klubhuset med de
beboere, der bliver kørt rundt på rickshaw. Desuden er vi blevet indbudt til at foreslå
indretning af en sansehave der omhandler havn og hav. Det er ligeledes i det lys man skal se
samarbejdet omkring kapsejladsen Vegvisir.
Jeg vil videre nævne, at der lige er kommet tilsagn om tilskud på 60.000 kr. fra kommunes
bosætningspulje. Det fortæller kassereren mere om senere.
Når vi har den succes, som vi tilsyneladende har, er det også de enkelte medlemmers
fortjeneste. Vi har udviklet en god tradition for åbenhed og hjælpsomhed overfor nye
medlemmer og over for hinanden. Det ses blandt andet af fremmødet ved masteaftagning, og
mentorordningen. Det er fantastisk vigtigt, at alle er opmærksom på at vedligeholde den gode
klubånd hvor imødekommenhed, rummelighed og inklusion er i højsædet.
Det er af yderste vigtighed, at vi alle sammen plejer klubbens gode image også udad til. Det
varer så mange år at genoprette et dårligt rygte.
Lad mig til slut igen strø lidt flere roser for det frivillige engagement, der er i forbindelse med
de forskellige arbejdsopgaver og arrangementer. Det gælder dem, der er dommere ved
kapsejlads, dem der laver mad, dem der kommer til arbejdsopgaver, osv. osv. Det er en helt
enestående kultur vi har på dette område. Det er noget man taler om rundt omkring. Det er
ikke der ret mange andre klubber og foreninger kender.
Stor tak til alle for den indsats.
Generalforsamlingen godkendte beretningen.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
(Det reviderede regnskab vedlagt.)
Kasserer Per Thomsen gennemgik regnskabet. Bemærkningerne kan sammenfattes som
følger: Vild med Vand aktiviteterne gik lige ok op. Der var et mikro-underskud på 44 kr på
den fælles fisketur. Krandagene gav et lille overskud. Desuden har der har været en donering
til hjertestarter på 15.000,- kr. Kassebeholdningen er 137.785,Regnskabet gav anledning til enkelte bemærkninger og spørgsmål til hvad investeringen i
SUP (Stand Up Paddling) aktiviteterne på 86.002,- kr er gået til. Pengene er primært gået til
12 boards, tilsvarende dragter og en container. SUP vil formentlig give flere udgifter i årene
fremover, bla. til vedligehold, men der forventes ikke behov for større investeringer. Klubben
er på vej ind i et samarbejde med Ungdomsskolen og skal derfor anskaffe tre boards til
samlet 15.000,- kr. Som der budgetteres med for 2019. Desuden vil klubben søge støtte. Alt
andet lige er det flot at komme ud med et meget lille underskud, når der samtidig er investeret
så meget.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
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4. Fastlæggelse af budget, kontingent og pladsleje (Budget vedlagt)
Kasserer Per Thomsen gennemgik budgettet. Bemærkningerne kan sammenfattes som følger:
De store poster er SUP boards på 15.000,- kr og en rampe på broen til 30.000,- kr.
Bestyrelseshonorar er ændret så formanden formand modtager 2000,- kr., kasseren 3000,- kr
og menige bestyrelsesmedlemmer som hidtil modtager 1000,- kr som kompensation.
Kontingent og bådpladsleje er uændret. Dertil er klubben bevilget et tilskud på 60.000,- kr.
fra kommunen.
Budgettet blev enstemmigt vedtaget.
5. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen fremlagde to forslag. Det ene angår vederlag 500,- kr i forbindelse med lån af
klubhuset. Det andet drejer sig om klub-politik for honorering af medlemmer som yder en
særlig indsats.
Bestyrelsens forslag blev fremlagt og motiveret. Klubhusvederlaget skal gå til alm.
Vedligehold. Klubhuset kan lånes af medlemmerne mod vederlaget i perioden fra
standerstrygning til standerhejsning. Honoreringsforslaget fremlægges for at gøre det synligt
hvad praksis allerede er, så det er klart hvad der kan kompenseres og med hvilken type
kompensation.
Forslagene blev enstemmigt vedtaget.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg i år var Per Thomsen, Mogens Lilleør og Kaj Olsen, som ikke genopstillede. Til
bestyrelsen blev valgt Per Thomsen, Mogens Lilleør og Susanne Hankel (in absentia,sidstnævnte på bestyrelsens anbefaling, men altså uden selv at være tilstede).
7. Valg af suppleanter
Som suppleanter til bestyrelsen blev Joachim Thede og Sille Nielsen valgt.
8. Valg af revisor
Som revisor blev Jette Månsson valgt og som revisorsuppleant blev Børge Jensen valgt.
9. Valg af diverse udvalg
a) Til kapsejladsudvalget blev John Larsen, Bjarne Hansen og Mogens Lilleør valgt.
b) Til aktivitetsudvalget blev følgende valgt: Ketty Hansen, Bjarne Hansen, Mads Hansen,
Hanni Thomsen, Per Thomsen, Finn Jørgensen, Ingrid Jensen, Børge Jensen, Laila Piil, Jette
Månsson og Jimmy Madsen.
c) Tilsyn med broer: Valgt blev Arne Olsen med reference til bestyrelsen.
10. Eventuelt
a) Forsamlingen drøftede håndtering af affald. Der blev udtrykt et ønske om dels en
skraldespand tæt på klubhuset, der tømmes når den er fyldt, dels bedre skiltning, der
opfordrer til at tage hensyn til miljøet, især plastik og dåser.
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Problemet er, at der er forholdsvist langt til containeren, hvor affaldet skal afleveres sorteret.
Klubben har derfor tidligere haft en skraldespand stående, men erfaringen derfra er, at den
blev fyldt med alle slags affald, herunder miljøaffald. Sætter SMG en skraldespand op, skal
klubben være forberedt på at måtte sortere affaldet før det afleveres.
Men man kunne gøre noget ved skiltningen, og man kan hver især som medlem gøre noget,
når man ser affald ligge.
Og måske man kunne sætte det affaldsstativ op, som klubben allerede har med en klar
plastikpose i sammen med god skiltning om, at miljøaffald skal afleveres særskilt i
containeren. Man kunne alternativt undersøge om det er muligt med dagrenovation ved
klubben.
’Skrald’ kunne blive indsatsområde i 2019? Måske i samarbejde med havnen/, havnefogeden.
b) Plejehjemmet vil indrette en sansehave for demente med ting, der relaterer til havet. Derfor
efterspørges genstande såsom åre, ruse, anker ... Kontakt Finn Jørgensen.
c) Det blev fremhævet, at det er et godt initiativ med tirsdags-komsammen i klubhuset med
kaffe,- for dem som kommer forbi til en snak. Kontakt Mads Hansen.
d) Fotokonkurrencen er blevet afgjort. 80 billeder, mange gode også fra børn. Jette Månsson
lavede årets sejlerfoto 2018 med sit billede fra havnen med SUP’er, der træner. Finn
Jørgensen vandt 2.præmien og Jens Frederiksen vandt 3.præmien. Vinderbilledet kommer på
væggen i klubhuset.
Som noget nyt blev der også kåret en børnefoto-vinder: Vilner Seldal med billede (tegning)
af en båd. Billedet kommer på væggen i klubhuset.
e) Formanden og forsamlingen takkede til sidst det afgående bestyrelsesmedlem, Kaj Olsen
for hans indsats i bestyrelsen.
Og til allersidst afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede forsamlingen for god ro
og orden. Formanden takkede dirigenten og alle kvitterede med et trefoldigt leve for SMG.
Efter generalforsamlingen var klubben vært ved en kop kaffe med brød.

