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Referat:
1.

Valg af dirigent og 3 stemmetællere.
Joachim Thede blev valgt til dirigent. Han konstaterede at
generalforsamlingen var lovligt varslet. Der blev dernæst valgt tre
stemmetællere henholdsvis Ketty Hansen, Børge Jensen og Laila Piil.

2.

Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Som noget nyt var bestyrelsens beretning sendt ud til medlemmerne på
forhånd for at give medlemmerne mulighed for at fordybe sig i temaerne før
generalforsamlingen. Den blev også lagt på hjemmesiden. Dette kombineret
med at formanden læste/fortalte beretningen på forsamlingen gav anledning
til gode spørgsmål og drøftelse, særligt om det nye medlemskab, som blev
behandlet under pkt.5, den kommende tilbygning som endnu mangler
finansiering og ideerne om et tættere samarbejde med vinterbaderne.
Grundlæggende handler samarbejdet med vinterbaderne om at skabe mere
liv på havnen i og omkring SMG hele året rundt. Et tættere samarbejde med
vinterbaderne vil både bringe flere folk på havnen omkring SMG i
vinterhalvåret, og i hvert fald i udgangspunktet er enhver vinterbader
potentielt en ny sejler såvel som enhver sejler potentielt er en vinterbader.
Det sidste gav på forsamlingen anledning til nogen hosten omend med et
glimt i øjet. Der er mulighed for gensidig berigelse. Et klart synspunkt på
forsamlingen var, at der bør laves en sauna og en bro.
Bestyrelsen vurderer, at vil være lettere at finde fonds-finansiering, når
tilbygningsprojektet på denne måde indgår som et element i at bringe to
slags vandsport sammen og skabe mere aktivitet i området hele året.
Hvad angår den nye type medlemskab, som giver mulighed for medlemskab
for sejlere, som ikke kan have deres liggende i SMG, jf. forslaget under
pkt.5, så er det et fuldt medlemskab til reduceret kontingent.
Forsamlingen godkendte beretningen.

3.

Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Kassereren gennemgik regnskabet. Det viser et lille overskud på trods af
mange aktiviteter. Medlemsindtægter og klubhustilskud er faldet en smule.
Omkostninger på forsikringer er faldet ganske betragteligt efter at vi har
skiftet forsikringsselskab. ’Vild med Vand’ gav et godt resultat.
Medlemsseminaret og afledte aktiviteter har selvfølgelig medført øgede
omkostninger bla. til medlemsmapper.
Forsamlingen godkendte regnskabet.

4.

Fastlæggelse af budget, kontingent og pladsleje.
Kassereren gennemgik budgettet. Gældende satser for kontingent og
bådepladsleje fortsætter uændret.
Forsamlingen godkendte budgettet.

5.

Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslår en ny type kontingent. Formålet er at komme folk i
møde, som gerne vil være medlem, men hvor samtidig SMG ikke kan
tilbyde dem en passende bådeplads. Forslaget i sin fulde ordlyd lyder sådan:
”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.”
Forslaget gav anledning til nogen diskussion. Det blev pointeret, at det er
en mulighed klubben kan gøre brug af for at imødekomme anmodninger om
medlemskab, som ligger direkte i forlængelse af ønsket om at være en åben
klub. Og det blev pointeret, at klubben har brug for nye medlemmer gerne
yngre og gerne jollesejlere. Det blev bemærket, at der kunne være en risiko
for at klubben kunne blive kuppet, hvis der kom rigtig mange nye
medlemmer. Det skal man selvfølgelig være opmærksom på i bestyrelsen og
blandt medlemmerne. En sådan udvikling med mange nye (hvis den er
negativ) ville skulle tages i opløbet, så den skal ses tidligt. Det blev som
nævnt pointeret, at medlemskabet er en mulighed klubben kan gøre brug af.
Og her svarer den jo lidt til det medlemskab for ’gamle’ medlemmer som
har haft båd, men ikke har det længere, som blev indført for få år siden. En
afgørende ting er, at man skal have tilknytning.
Dirigenten satte forslaget til afstemning. Der er 112 stemmeberettigede
medlemmer i klubben. 34 var fremmødt på generalforsamlingen. Dirigenten
bemærkede, at klubbens vedtægter slår fast, at vedtægtsændringer for at
blive godkendt, kræver deltagelse af 1/3 af de stemmeberettigede i
afgørelsen og en tilslutning fra 2/3 af disse. De 34 fremmødte var således
for lidt til en endelig godkendelse. Det betød at forslaget, hvis det
godkendtes, skulle godkendes igen på en ekstraordinærforsamling.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget og skal derfor godkendes igen på en
ekstraordinærforsamling.

6.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Til bestyrelsen blev Mads Hansen Leif Buur Christensen valgt (sidstnævnte
in absentia). Finn Jørgensen og Bjarne Hansen blev genvalgt.
Som suppleanter blev Joachim Thede og Sille Nielsen valgt (sidstnævnte in
absentia)

7.

Valg af revisor og revisorsuppleant.
Valg af revisor: Laila Piil
Valg af revisorsuppleant: Børge Jensen

8.

Valg af diverse udvalg:
Kapsejladsudvalg: John Larsen, Bjarne Hansen, Mogens Lilleør
Aktivitetsudvalg: Finn Jørgensen, Per Thomsen, Mads Hansen, Bjarne
Hansen, Ketty Hansen, Jette Månsson, Hanni Thomsen, Jens Bruhn Jensen,
Marianne Wagner, Kurt Kjeldsen, Børge Jensen, Ingrid Jensen …
Tilsyn med broer: Arne Olsen med ref. til bestyrelsen.

9.

Eventuelt.
a) Formanden og forsamlingen takkede de afgående
bestyrelsesmedlemmer, John Larsen og Leif Månsson, for deres indsats
de år de har siddet i bestyrelsen.
b) Formanden takkede for det meget fine samarbejde klubben har med
Havnen, og dvs. med Henrik Andersen, Havnefoged. Det er ofte en stor
hjælp. Henrik kvitterede med at takke for det gode samarbejde om Vild
med Vand samt fondsansøgningen til Vandkantsbroen. Han oplyste i
øvrigt at der har været 2778 gæstesejlere i år i havnen.
c) Fotokonkurrencen var blevet afgjort. Det er sket via ’likes’ på
Facebook. Jens Frederiksen lavede årets sejlerfoto 2017 med sit billede
fra den sidste onsdagskapsejlads, som viser tre kapsejlende både
undervejs. Jens vandt også 2.præmien og Per Thomsen vandt
3.præmien. Vinderbilledet kommer på væggen i klubhuset.
Det blev aftalt at billeder næste år skal bedømmes af en dommerjury.
Juryen kom til at bestå af Per Thomsen, Jette Månsson og Poul Hansen.
d) Formanden meddelte at vinterliggere skal ligge i Stubbekøbing Havn og
købe el-kort der.

e) Det blev meddelt at der var flere ledige pladser til turen til Lübeck.
f) Problemer med huller i tilkørslen er vanskelige at løse endeligt. Hullerne
skyldes det fugtige underlag (Grønsund gik førhen helt op til vejen), den
megen nedbør og bilernes hjul, når de drejer.

Dirigenten rundede af, takkede alle for god ro og orden, overlod ordet til
formanden, som takkede dirigenten og forsamlingen for en god aften med en
saglig debat.
Efter generalforsamlingen var klubben vært ved en kop kaffe med brød.

