Sejl og motorbådsklubben GRØNSUND - SMG
Ordinær generalforsamling 18.november 2021 Kl.19.00

Stubbekøbing Hallens cafeteria, Gl. Landevej 1, 4850 Stubbekøbing

Referat
1. Valg af dirigent og 3 stemmetællere
Joachim Thede blev valgt til dirigent.
Gertrud Andersen, Leif Månsson, Søren Boensvang blev valgt til stemmetællere.
Der deltog 32 stemmeberettigede medlemmer.
2. Bestyrelsens beretning
Bestyrelsens beretning er udsendt på forhånd og har været tilgængelig på hjemmesiden. Formanden
fremlagde supplerende bemærkninger:
Vi er desværre stadig i en alvorlig corona-periode, og dette også i fremtiden. Men 2021 har alligevel
betydet, at SMG er kommet mere op i omdrejninger. Der er bygget nye broer og platform. Klubben har
indgået lejekontrakt med kommunen, der løber i 25 år. Vi er i gang med at bygge 'huse' omkring
ungdomshus og badecontainere.
Der er etableret samarbejde med Stubbekøbing Skole og Ungdomsskolen. Det sker gennem
institutionsmedlemskaber, som er nyt i SMG. Der er god kontakt til unge og deres forældre.
Samarbejdet i SIG (sejlklubberne i Guldborgsund) er frugtbart. Det viste sig f.eks. da der blev lavet bro. Det
viste sig, at der manglede pæle, og leverancen af nye pæle havde lange udsigter, men via SIG blev nogle
fremskaffet lynhurtigt, da klubber havde nogen liggende.
SMG er blevet anpartshaver i forbindelse med organiseringen af Baltic Race kapsejladsen. Det er kun APSmidler der er i spil. Der er nu kommet ny 'regering' i kommunen, men vi håber sejladsen fortsat prioriteres.
SMG er en succes! Det er også blevet kendt i omverdenen og de 'rigtige' steder. Klubben blev f.eks.
inviteret til Dansk Sejlunions klubkonference i Vingsted for at fortælle om 'hvordan vi gør'. Der var 50
tilhørere. Der blev lyttet og noteret. Det vi håbede i sin tid på medlemsseminaret, er sket. Velkomst,
imødekommenhed, mentorordning, medlemsmappe osv. Det er det, der virker. Der har været stor
medlemstilgang, både SUP'er og medlemmer med båd.
Mange skal lære hinanden at kende, gamle såvel som nye. Alle skal opleve at blive set og føle sig velkomne.
Men det er ikke en selvfølge. Det er medlemmerne, der gør åbenhed, velkomst til en naturlig ting.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
3. Forelæggelse af regnskab
Kassereren fremlagde regnskabet med en enkelt afklarende bemærkning vedr. 'Meginbowle'

1

arrangementet, som ikke blev til noget. Støttemidler skulle retur.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
4. Fastlæggelses af budget
Kassereren fremlagde buget 2022 med enkelte afklarende bemærkninger bla. vedr. klubhusbyggeriet og
vedr. finansiering af brobyggeriet. Kontingent og pladsleje er uændret.
Budgettet blev enstemmigt vedtaget.
5. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen har fremsendt forslag til ændringer af SMG's klublove. Hovedpointen med dette initiativ er dels
behovet for en generel modernisering, dels et ønske om, at klublovene ikke indeholder ting, som hører
bedre hjemme i ordensreglementet, som jo kræver hyppigere tilpasning efter de behov der opstår,
ændringer som ikke er et anliggende for en generalforsamling. Det skal være de mere varige ting, som ikke
behøver ændres tit, der skal være i klublovene.
Forsamlingen på 32 stemmeberettigede var ikke stor nok til at give en endelig godkendelse af forslaget, så
under alle omstændigheder skulle der en ekstraordinær generalforsamling til efterfølgende. Det blev der
imidlertid ikke brug for. Under præsentationen af forslaget fremkom to indvendinger fra forsamlingen, og
særligt den ene gav anledning til eftertanke. Den vedrørte forslaget til §15 i de nye vedtægter, som angår
ansvarsfordelingen mellem klub og klubmedlemmer, når medlemmer anvender klubbens ressourcer.
Paragraffen var enten for uklart formuleret eller direkte fejlagtig. Bestyrelsen besluttede efter nogen
rådvildhed at trække forslaget tilbage med henblik på at fintænke det og fremsætte et nyt til næste
ordinære generalforsamling.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valgt til bestyrelsen blev: Lars Weesgaard, Birger Mikkelsen, Mads Hansen, Søren Mastek.
Suppleanter: Joachim Thede, Sille Nielsen.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
Valgt som revisor: Ketty Hansen.
Valgt som suppleant: Finn Jørgensen.
8. Valg af diverse udvalg
Kapsejlads: John Larsen, Bjarne Hansen, Mogens Lilleør.
Aktivitetsudvalg: Der sendes mail ud til alle medlemmer.
Broer: Arne Olsen med ref. til bestyrelsen.
9. Eventuelt
Forsamlingen sagde tak til bestyrelsesmedlem Leif Christensen for indsatsen, ikke mindst i forhold til at få
et SUP-tilbud på benene.
Forsamlingen sagde stort tak til afgående formand Finn Jørgensen. Det skete med stående ovation. Finn har
været formand fra nov.2012 til nov.2021. Samtidig gjorde forsamlingen Finn til æresmedlem af klubben.
Fotokonkurrencen fik sine vindere både i børnekonkurrencen, hvor det var Silje Speldewinde Thomsen der
vandt, og voksenkonkurrencen hvor Per Thomsen vandt.
Formanden rundede mødet af med tak til dirigent og fremmødte. Aftenen blev rundet af med brød og
kaffe.
Bestyrelsen
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