
Referat fra S.M.S.K.  generalforsamling den 3 marts 2015

Generalforsamlingen som var klubbens sjette, blev afholdt i vores flydende klubhus,
der deltog 35 personer heraf var der 24 stemmeberettigede medlemmer. 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent og godkendelse af forretningsorden.
     Preben Rasmussen blev valgt som dirigent.
     Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2. Valg af stemmetæller og referent:
     Stemmetæller:    
     Som stemmetællere blev Jane Kjeldgaard og Rane Sigsgaard foreslået og valgt.

     Referent:    
     Som referent blev Ole E. Jensen foreslået og valgt

3. Bestyrelsens beretning:
    Formanden fremlagde bestyrelsens Beretning for 2014.

 Bestyrelsen har afholdt 19 bestyrelsesmøder, i det år som er gået, det er mange, vi håber at kunne 
reducere møderne i det kommende år, da vores flydende klubhus jo er stort set er færdigt.
Året 2014 har været det mest spændende år i klubbens korte historie, og vel også et år, som vil blive 
huske for vores forsøg på, at få inddraget så mange medlemmer som muligt i arbejdet, for at få klubhuset 
op at stå. Det lykkedes stort set.
Først delte vi opgaverne ud i bestyrelsen.

Ole B. 
Stod for det øverste dæk med havnekontor i styrehuset.

Bent J. 
Motorrum Samt soldæk vedr. glasfiber. 

Ole J.
Tog sig Vogndæk agter og det forreste mødelokale.

Palle D.
Stod for maling m/m af færgen indvendig samt udvendig.

Mogens H.
Tog sig af regnskabet .



  Vi gik i gang, og hvis ikke det lykkedes at få medlemmerne op af stolene, eller ud af bådene, skulle vi selv i  
bestyrelsen lave alt arbejdet.

   Jeg må sige at det lykkedes, mange af vores medlemmer har givet en hånd med at få, vores fælles projekt 
flydende klubhus op at stå.

   Den 29. april afleveringsforretning på klublokalet ( Lars Norit )
   Den 24. maj indvielse af vores flydende klubhus. 
   Ca. 250 personer deltog i indvielsen. Selve indvielsen stod Guldborgsunds Borgmester John Brædder for.
   En stor tak til Sakskøbing Tamburkorps, som Sakskøbing Handelstands Foreningen havde sørget for. 
   Samt musikken efter selve indvielsen, som blev leveret af Skibstrioen fra lady Chris.
   Om aftenen var der fest for klubbens medlemmer samt få indbudte gæster.
   I dag er vores flydende klubhus kommet på plads ved kajen, den ligger nu på den blivende  plads. 

Havnegade no. 2

   Der mangler på nuværende tidspunkt, lidt arbejde som vi forventer at vi bliver færdige med i dette år.

   Hvad er der ellers sket i klubben i År 2014.
   Sidst i marts måned havde vi et møde med lejerne af faskine pladserne hvor alt blev drøftet.
   Broer – betaling – oprydning vedligeholdelse af pæle m/m.
   Det var et godt møde og jeg må sige at der efterhånden ser rigtig pænt ud langs med faskine pladserne, 

mange bådejere har fået lavet nye broer. Og deres bestræbelser på at der skal se pænt og ryddeligt ud er i  
orden. Godt gået af dem ved faskinerne.

  Tak til Ib Sauer fordi du sørger for at holde opsyn med bådejerne samt slæbestedet i den forgangene sæson.

   I april måned havde vi båd isætning og standerhejsning .
   Med efterfølgende spisning dans m/m.. Dejligt at se at så mange deltog i festen.

   Vi har i bestyrelsen forsøgt at lave en dueligheds sejlads, hvor bådene skulle sejle den samme distance to 
gange, det lykkedes ikke, vi måtte aflyse p. g. a. for få både tilmeldt. Vi prøver igen i år.

   Sankthans aften blev igen i år et stort tilløbsstykke, først med fælles spisning på Omøsund og senere 
sejlads ud til Oreby havn og efterfølgende  hjemsejlads sammen med bådene fra Maltrupvænget.

   Herefter var der sommerferie, hvor mange af vores medlemmer var ude at sejle på ferie, eller på weekend 
ture, alle som gode repræsentanter for vores klub.   

    
   I 2014 har vi kunnet konstatere en stor stigning af gæstesejlere i vores havn, og en massiv markedsføring, 

samt den gode omtale af vores havn, som alle jo har bidraget med, er med til at der kommer flere gæste-
sejlere i vores havn.

  Jeg kan personlig huske en sommeraften hvor vi havde gæster fra Holland, Tyskland, Sverige og Danmark.
  De var ca. 35 personer som grillede og spiste på dækket af OMØSUND.
  De sang og spillede musik hele aftenen på trods af forskellige nationaliteter.
  Der er ingen tvivl om at det er den bedste måde at markedsføre vores havn på. 
  Når de kommer hjem fortæller de om deres oplevelser i Sakskøbing, medfører det måske at der kommer
  andre sejlere fra de pågældende lande, eller de selv på et senere tidspunkt vender tilbage til Sakskøbing.
  Stigningen i antal gæstesejlere er samtidig godt for byens handelsliv. Da man ved, at samtlige personer 

lægger ca.kr.450,- pr døgn, til havnepenge samt til forskellige indkøb af mad m/m i byens forretninger.
  Tak til vores havnefoged Jesper, som tog sig godt af vores gæstesejlere.
  Der var ingen, som var i tvivl om, hvem der var havnefoged når han kom drønende på sin cykel, med hvid 

skjorte og kasket og tog godt imod vores gæstesejlere.
 

 

  Vores fællestur i august måned gik til Femø. 



  En rigtig god tur, I har jo sikkert læst Ranes indlæg på vores hjemmeside om klubmesterskabet i konge 
spil.

  Vi i bestyrelsen håber at der vil komme endnu flere af vores medlemmer med til vores fælles 
arrangementer. Fællesturen går igen i år til Femø.

  Vi havde bådoptagning den 24. oktober med efterfølgende standernedtagning og fest om aftenen

  Julefrokost den 5. december med et stort fremmøde med spisning og rafleturnering om pakker m.m. 

  Lidt om år 2015.
  Vi startede året med nytårs parade (nyt)
  Sildebord  Ny aktivitet i 2015
  Vi har afholdt 2 arbejdsdage på Omøsund

  Vi har i bestyrelsen nedsat et aktivitets udvalg, hvor det er de menige medlemmerne i udvalget, som 
kommer med oplæg til, hvad der skal foregå i klubben af forskellige aktiviteter. 

  Udvalget er etableret, men der mangler stadig 2 medlemmer i udvalget PT.

  Udvalget består af:  Ole B. fra bestyrelsen.
  Samt de menige medlemmer Mette Sigsgaard – Rita Hansen som alle er trådt i arbejdstøjet.

  Bestyrelsen har nu sammensat en plan for det kommende år, nogle af aktiviteterne er allerede på vores 
kalender, andre vil komme til når aktivitetsudvalget er klar med deres input.

  Jeg vil her løfte sløret for, noget af det som vi arbejder med i klubben for året 2015.
En sejlerskole for voksne.
Vi arbejder stadig på en løsning vedr. mastekran
På nuværende klares dette ved lån af en gaffeltruck, med en speciel løftearm. Vi har prøvet tingene af, og 
det er en OK løsning. Vi forventer at sætte en dato på hvornår masterne monteres på skibene.
Datoen meldes ud når bådene er kommet i vandet. (En lørdag)
Her vil jeg slutte bestyrelsens beretning for året 2014. 

   Beretningen blev herefter godkendt af generalforsamlingen.

4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.

Kasserer Mogens V. Hansen gennemgik der udleverede regnskab for 2014
Resultatopgørelse for 2014:
Budget 2014  Real 2014
Indtægter ialt kr. 329.200 kr.  322.516 kr.
Udgifter ialt   kr.-296000                                               kr. -299.365 kr.  
Årets resultat  kr. 33.20  0                                               kr.    23.150 kr.  
Status:
Aktiver i alt pr. den 31-12-2014 536.746,00 kr.
Passiver i alt               - 286.127,00 kr.

Egenkapital primo 227.469,00 kr.
Årets resultat   23.150,00 kr.
Egenkapital ultimo 250.619,00 kr.

Regnskabet for 2014 blev godkendt af Generalforsamlingen .

5. Indkomne forslag:
    Mette Boesen havde fremsendt to skriftlige forslag.



    Første forslag var at indføre at vi sætter plads no. på alle de både, som er opbevaret på vores vinterplads,
    så det er nemmere for alle at finde ud af hvis båd der f. eks. havde været indbrud i.
    Svar: Det er et godt forslag ,som alle burde følge, når deres båd kommer på land næste gang, brug jeres  

plads nr., placer det synligt på jeres båd eller på vinterstativet. Der hænger en opdateret pladsfordelings-
liste med telefon nr. på alle vores medlemmer i klublokalet på Omøsund, hvis i får behov for at ringe til  
en bådejer. 

     Andet forslag var at udvide vores sortiment af vand i køleskabet.
     Svar: Det er sket, men bestyrelsen vil gerne have at et medlem ville påtage sig denne opgave fremover,
     så hvis de en vil løse denne opgave så ring til Formanden.
   
6. Fremlæggelse af budget og kontingent.
    Kasserer Mogens V. Hansen gennemgik der udleverede budget for 2015. 
    Kontingent. er uændret.
    I Takstbladet for 2015 har vi ændret pladslejepriserne med en stigning på 3 %.
   Guldborgsund Kommune har siden vi i 2011 lejede havnen af dem, reguleret vores
   lejepriser hos dem med 2,5 % hvert år.

   Budget samt takstblad for 2015 blev godkendt af Generalforsamlingen.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
   På valg var:
  Næstformand. Ole E. Jensen
  Kasserer.  Mogens V. Hansen  
  Bestyrelsesmedlem.  Bent Jørgensen
  Alle blev genvalgt.
 
Ikke på valg var:
 Formand. Palle Danielsen
 Bestyrelsesmedlem. Ole Bædkel

 Valg af bestyrelses suppleanter.
   
   På valg var:
   Jane Kjeldgaard. 
   Rane Sigsgaard.

 
   Begge blev genvalgt.

8. Valg af revisorer.

    På valg var:
    Bent Hansen:   

    Revisorsuppleant.

    På valg var. 
    Søren Brædder

    Begge blev genvalgt.

9. Eventuelt.
   Formanden fik ordet.  



Jeg vil rette en stor tak til Guldborgsund kommune for et godt samarbejde i det år som er gået, vi håber  
at det vil fortsætte mange år frem i tiden.
Tak til handelsstandsforeningen – turistforeningen - facade rådet for den opbakning som i har givet os i 
forbindelse med vores byggeri.
Tak til Palle T. for en flot og overskuelig hjemmeside
En stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde. Tillykke med valgene. 
Tak for en god debat.
Sidst men ikke mindst en stor tak til Preben for din måde at lede vores generalforsamling på.
Generalforsamlingen sluttede af med et 3 foldigt hurra for vores forening. 3 lange og 3 korte
 med smæld. Sakskøbing Motor & Sejlbådsklub længe leve.

  
Generalforsamlingen blev herefter afsluttet.

Referent: Referat godkendt Dato ____________
Ole E. Jensen Dirigent

Preben Rasmussen 


