
Referat fra generalforsamling i Sakskøbing Motor- og sejlbådsklub. 

Generalforsamlingen afholdt i klublokalet d. 21 marts 2012

28 stemmeberettigede medlemmer fremmødt.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

1. Valg af dirigent:   
      Preben Rasmussen foreslået og valgt.
      Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2. Valg af stemmetæller og referent:  
     Stemmetællere Ole Bædkel og Henrik Mortensen foreslået og valgt. 
     Referent Keld          
     Madsen foreslået og valgt.

3.  Bestyrelsens beretning:  
Året siden sidste generalforsamling har været meget møde rigt, både bestyrelsesmøder 
og deltagelse i andre møder. herunder deltagelse i møder omkring Havnefestivalen.
Andre aktiviteter, der er etableret et nyt materialeskur bag servicebygningen, opsat et 
skab i dametoilettet til div. rengørings artikler.
der er lavet en flydebro som kan lånes af medlemmerne og som bruges ved 
båndoptagning.
El til gæstesejlerne på Havnegadesiden.
Vand og el etableret på opbevaringspladsen.
Der er rammet pæle efter vinteren og etableret 5 nye bådpladser.
Fortøjningspuller sat så de passer til bådpladserne, nye lavet.
Nye flagstang opsat på Rørbæk siden, Sponser Jess, tak til ham.

           Rep. af faskinepladserne, vi betaler for 80 pladser, men der er kun udlejet 64 d.d.
           I klublokalet har vi modtager forskellige efekter med tilknytning til det maritime, tak 
           for dette. Det er med til at skabe hygge .
           Der er indkøbt porcelæn og service til 50 personer. dette har været brugt meget i det 
           forgangne år.
           Hjemmesiden har været en positiv oplevelse med mange besøgende, tak til Palle T. for 
           hans arbejde med denne.
           15 april var der båd isætning.
           Frind Ship Cup havde vi 30 borgere fra området med ude og nyde det at sejle.
           Vi har fået 2 griller som er sat op på kajen på Rørbæksiden, samt 4 helt nye cykler til 
           udlån.
          Sct. Hans Aften, med fællesspisning og sejlads på fjorden.
          Fælles klubtur til Kragenæs, skulle have været Askø, men vejr og vind ville det
          anderledes.
          Båd optagning d. 28 sept. med afsluttende spisning i klubhuset.
          Div. klubaftener med foredrag og undervisning i knob og stik, noget som bliver gentaget 
          i det kommende år.



       Julefrokost, med fællesspisning.
       Og deltagelse i etableringen af en havnefestival sammen med B. Frems venner.
       Ikke den store succes, men lærerrigt. desværre med et underskud på 15000 kr.
       I år gentages Havnefestivallen, men med et andet grundlag og på nogle andre dage.
       Indmeldelse i frihavnsordningen, så alle medlemmer får et nr. som skal bruges ved anløg 
       af anden frihavn.
       Har søgt om optagelse i den kommunale ordning for frivillige foreninger, der betales en   
       del af huslejen.
      Der er lavet aftale med Maldrupvænge om brug af deres mastekran, fast pris 150 kr. 
      tilbud om opbevaring af master for 200 kr. for en vinter.

     Det kommende år:
     Båd isætning og stander hejsning med afsluttende fællesspisning af medbragt mad. d. 13 
     april.
     Havefestival d. 1-2 og 3 juni.
     Sct. Hans aften sejlads og spisning som tidligere.
     Frind Chip Cup, d. 24- 6
     Fællestur som sidste år, nærmere besked vil blive fremsendt senere.

    Beretningen sat til diskussion.
    problem med udkørslen fra Toldbodgade manglende oversigt, kunne udkørslen ikke
    flyttes?
   
    Beretningen herefter godkendt

4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.  
  
Regnskabet runddelt og gennemgået. Godkendt af revisoren uden kommentarer.
 

Indtægter 302.397 kr.
Udgifter   284.112 kr. 

                Årets overskud  18.285 kr.

                Egenkapitalen herefter   31.602 kr. pr. 31-12 2011

Herefter blev regnskabet sat til diskussion.
     
     Godkendt uden kommentarer

5. Indkomne forslag:  
  
Forslag fra bestyrelsen: alle både der har behov for strøm skal have en måler monteret 
som ikke kan nul stilles. Alle skal herefter betale for det strømforbrug den enkelte har.

Forslaget vedtaget.

Forslag fra bestyrelsen om undersøgelse om en mulig etablering af nyt klubhus.



Det blev præciseret at forslaget kun gav bemyndelse til at afdække mulighederne og 
optage lån som svarede til de udgifter vi dd. har til klublokale. resten skulle indhentes via 
fonde og andre sponsorer.
Banklånet må ikke optages før økonomien omkring projektet er sikret. 

Forslaget sat til skriftlig afstemning:
26 ja stemmer og 1 imod, 1 ugyldig.
Forslaget vedtaget.

6. Fremlæggelse og vedtagelse af budget og kontingent  
 

Indtægter      302.000 kr.
Udgifter       207.000 kr.

Forventet resultat 95.000 kr.

Kontingent og pladsleje uændret.

Forslaget godkendt.

7. Valg af bestyrelse:  

På valg er formand Palle Danielsen, genvalgt
Bestyrelsesmedl.      Ole Jensen, genvalgt

Valg af bestyrelsessuppleanter:
 Henrik Mortensen og Ole Bædkel begge genvalgt.

8. Valg af revisor.  

Bent Hansen genvalgt
Revisor supl. Jørgen Hundevad genvalgt.

9. Eventuelt.  
     Ingen bemærkninger.

Generalforsamlingen herefter afsluttet.

Referant Keld Madsen

Referatet godkendt af dirigent
Preben Rasmussen.
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