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Stubbekøbing d. 23.10.2019

Ordinær generalforsamling
Stubbekøbing Hallens cafeteria, Gl. Landevej 1, 4850 Stubbekøbing:
Torsdag den 14. november 2019 kl. 19.00
Referat
Formanden, Finn Jørgensen, bød velkommen. Der var 41 stemmeberettigede fremmødte.
1. Valg af dirigent og 3 stemmetællere.
Joachim Thede blev valgt som dirigent.
Jens, Henning og Helle blev valgt som stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Beretningen er forlods sendt ud til medlemmerne via mail, og den findes på hjemmesiden under
Bestyrelsen. Formanden trak enkelte punkter frem: Østmolen renoveres, arbejdsplads er etableret
og arbejdet er gang. Mastekranen skal i samme omgang renoveres. Desuden skal pælene på den
store bro undersøges for pæleorm. I forhold til klubben, så har den nået det højeste medlemstal
nogensinde. Bådpladserne er fyldt op og der er venteliste. Det er resultatet af ihærdige
medlemmers indsats. Det var derfor med stor glæde at klubben blev kåret til årets forening i
Guldborgsund.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
Kasserer Per Thomsen gennemgik regnskabet 2018-2019. Årsresultatet blev 53.830,- og dette til
sammenligning med sidst års resultat på -26.398,-. Blandt indtægterne i dette års regnskab
fremhævedes bla Fonds- og puljemidler på 211.000,- . Medlemskontingenter på 109.769,Bådeplads 101.600,-.
Der har i løbet af året været en række investeringer og udgifter henover året, herunder platform
nedefor klubhuset, anskaffelse af to omklædningscontainere, SUP/bade trappe,
klubhusvedligehold i form af reoler og projektor.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
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4. Fastlæggelse af budget, kontingent og pladsleje
Indtægter forventes at være på 253.000,- og udgifter forventes at være på 251.500,-. Bestyrelsen
foreslår at fastholde kontingent og bådpladsleje.
Budgettet blev enstemmigt vedtaget.
5. Behandling af indkomne forslag
Intet.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Mads Hansen, Leif Buur Christensen, Finn Jørgensen og som nyt medlem Thomas Andersen blev
valgt for 2 år. Rune Østergaard blev valgt for 1 år, idet Susanne Hankel stopper i bestyrelsen.
Bjarne Hansen stoppede efter mange år sit arbejde i bestyrelsen. Stor tak til ham.
Valg af suppleanter: Joachim Thede og Sille Nielsen blev valgt.
7. Valg af revisor: og valg af suppleant
Laila Pihl og Børge Jensen blev valgt til henholdsvis revisor og revisorsuppleant.
8. Valg af diverse udvalg
Kapsejladsudvalg: John Larsen, Bjarne Hansen, Mogens Lilleør
Nyt aktivitetsudvalg: Leila, Rune, Henrik, Ketty, Jens, Hanni, Finn, Bjarne, Per, Leif, Jette, Jens,
Marianne, ... flere er velkomne. Der vil blive indkaldt til møde inden jul, hvor man kan bidrage med
konkrete aktiviteter.
Tilsyn med broer: Arne Olsen med ref. til bestyrelsen.
9. Eventuelt
Under punktet blev en rækker emner vendt:
1) Joller til ungdom. SMG er i gang med at tjekke om klubben kan låne joller. Der tænkes på
Meginjoller.
2) Meginjolle DM i august 2020 bliver en opgave for klubben.
3) Og sidenhen arbejde på at få flere Meginjoller/sejlere til Stubbekøbing. Henning Ringe Ibsen,
som er Meginjollesejler, vil gerne være nøgleperson på dette.
4) Overvejelse: Er der behov for små redskabsrum, grejrum, særligt til medlemmer der kommer
længere-vejs-fra. Det har været på tale tidligere.
Havnefogeden forventer, at der sker noget på havnen i løbet af 2020 og frem, hvor der måske
viser sig muligheder med skure.
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5) Der mangler bådepladser, så det blev vendt, om der er mulighed for enten at udvide SMG
havnen eller omlægge den, så der kom flere pladser ud af det. Det er pt 11 på venteliste.
Havnefogeden nævnte i den sammenhæng, at et problem i forhold til udvidelse er den meget
bløde bund. Tidligere planer blev skrinlagt da man konstaterede dette. Pælene på nordbroen er
f.eks. 18 m.
6) Østmolen
Når østmolen er færdig, påmonteres en bro igen som før, men i en smallere udgave end den
gamle. Der vil ikke være plads til trækvogne. Det betyder at vi skal regne med at gå mere på
molen. Der arbejdes på at få en belægning, så den bliver god at gå og køre på. Bestyrelsen
arbejder på en handicapvenlig løsning.
7) Høreforeningen v. Jens og Bjarne tilbyder mobil teleslynge til samlinger i SMG regi, f.eks. når
der skal være medlemsaftener, foredrag, generalforsamling mm. Det koster 200,- og så bliver den
bragt, monteret, pillet ned og taget med igen.
8) Som noget nyt tilbydes kursus i madlavning for mænd. Det er i regi af Mads Hansen. Der er
plads til 10 pr. gang. Og det skal helst ikke være de samme 10 hver gang. Så tilmeldinger modtages
gerne. Første gang er d.25.nov kl.15.00. I løbet at vinteren vil der i øvrigt være en aften med tre
forskellige slags torsk v. Henrik Andersen.
9) Finn takkede for valget af bestyrelsen og bød de nye medlemmer velkomne i bestyrelsen. Han
fortsatte med at give en stor tak til Bjarne Hansen for den tid han har givet til bestyrelsesarbejdet.
Finn understregede, at Bjarne altid har villet det bedste for klubben. Bjarne kvitterede og
garanterede, at han og Ketty fortsat kommer i klubben bla. andet som dommere i
onsdagskapsejladserne. Han bemærkede i øvrigt, at bestyrelsesarbejdet havde ændret sig de
senere år. Man tør mere end tidligere, tager flere initiativer, det har været spændende at følge,
sluttede han.
10) Årets sejlerfoto blev taget af Karin Seldal og forestiller en meget træt sejler i riggen. Det vil
kunne ses på væggen i klubhuset og på hjemmesiden. På 2.pladsen var det foto af Peter Løvdal og
på 3.pladsen foto af Per Thomsen.
Generalforsamlingen sluttede. Formanden takkede dirigenten og forsamlingen.
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