
Referat af generalforsamling Sakskøbing Motor-og Sejlbådsklub

Generalforsamling afholdt d. 29.03 2011, Kl. 19.00, Maldrupvænge,

Velkomst ved formanden.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
Valgt blev Preben Rasmussen
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og der var ingen 
kommentarer til dagsordenen.

2. Valg af stemmetællere
Valgt blev Per Kaup og Per M. Pedersen

3: Bestyrelsens beretning: 

Formanden forelagde følgende.
Forhandlingen med kommunen om overtagelse af havnen er ikke endeligt afsluttet, men der 
mangler kun formaliteter. Det har været en langsommelig proces, med mange forhandlinger.
Men resultatet er efter bestyrelsens opfattelse det optimale, og aftalen vil gøre det billigere for  
bådejerne.
Vi overtager kajanlægget, servicebygningen. Lejekontrakten er 30 år. Samlet pris, 64800 dette incl.  
faskinepladserne, som vi skal opkræve. Vinter-opbevaringsplads ved husbådene er med i prisen.
Det er frivilligt, om bådejerne på faskinepladserne vil være medlemmer af foreningen.

Vi får alle indtægter.

I forbindelse med overtagelsen af havnen er der behov for en havnefoged. Carsten har påtaget sig 
opgaven, som medhjælp ved ferie og lignende: Keld Madsen, mfl.
Der skal endvidere søges efter en rengøringshjælp til servicehuset. Evt. kontakt til boligselskabet 
(Toldboderne) for at etablere et samarbejde.

Der er udarbejdet et udkast til ordensregler og en miljøplan, som vi skal udarbejde efter pålæg fra 
kommunen.

Der har været følgende aktiviteter i året.
Startende med standerhejsning med 70 fremmødte.
Flotilliesejlads  Sct. Hans aften
Fællesweekend på Fejø, med fællesspisning.
Bådoptagning, hvor alle hjalp til. 

I det kommende år, har vi følgende opgaver.

Isætning af både, dagen bliver d. 15.04.2011 Kl. 8.00.
Der foretages standerhejsning 17.00 og Fællesspisning med medbragt mad.( I vores nye klublokale)



Medvirken ved æblernes dag med havnefest.
Kontakt til kommunen for opsætning af spejl ved udkørslen fra parkeringspladsen ved servicehuset.
Sct. Hans aften, flotilliesejlads som sidste år.
Flere aktiviteter kommer til.

Vi har fået oprettet en hjemmeside, hvor alle arrangementer vil blive annonceret.
Man kan også lægge indlæg omkring oplevelser og andet i forbindelse med klub-aktiviteterne.

Som noget helt nyt har vi fået mulighed for at leje et lokale på meget gunstige vilkår, vi har valgt at  
sige ja, da vi kan så se om det opfylder vores behov. Pris. 2500 pr. mdr. incl. varme og strøm.
Stole og borde har vi købt.

Beretningen sendt til afstemning, ingen imod.

4. Fremlæggelse at regnskab.
Indtægter 23257,00
Udgifter   9940,00
Årets overskud 13317,00

Regnskabet var revideret uden anmærkninger.
Regnskabet godkendt.

5. Indkomne forslag
Ingen forslag indkommet

6. Budget for 2011

Indtægter 237.000,00
Udgifter 187.000,00
Forventet overskud   50.000,00

I budgettet er medregnet udgifter til klublokale.

Budgettet godkendt.

7. Valg af bestyrelse

På valg var Keld Madsen, blev genvalgt
- - - - - - - - Mogens Hansen, blev genvalgt 
- - - - - - - - Bent Jørgensen, blev genvalgt

Valgt til bestyrelses supl. 
Ole Bækel blev genvalgt og Henrik Mortensen nyvalgt.

8. Valg af revisorer



Bent Hansen, genvalgt
Jørgen Hundevad genvalgt

Generalforsamlingen afsluttet i god ro og orden

Dirigent 

Preben Rasmussen
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