S.M. S. K.

Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året 2017.

Generalforsamlingen blev holdt den 13. marts 2018
Generalforsamlingen som var klubbens nr. 9, blev afholdt i vores flydende klubhus,
der deltog 40 personer heraf var der 36 stemmeberettigede medlemmer.

Formanden bød velkommen.
Det er dejligt at se så mange er mødt til vores årlige generalforsamling.
Generalforsamlingen, som jo er en status og afslutning på bestyrelsens arbejde for
året 2017, fremlæggelse af regnskabet for 2017 samt budget for 2018 m.m.
Inden vi går over til selve generalforsamlingen, skal vi ifølge vores vedtægter have valgt en dirigent.
Preben Rasmussen blev foreslået og valgt til dirigent.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent og godkendelse af forretningsorden.
Preben Rasmussen blev valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet
og dirigenten godkendte den udsendte forretningsorden.
2. Valg af stemmetæller og referent:
Stemmetæller:
Som stemmetællere blev Carl Erik Larsen og Bodil Jørgensen valgt.
Referent:
Som referent blev Ole E. Jensen valgt.
3. Bestyrelsens beretning:
Formanden fremlagde bestyrelsens beretning for 2017.
Året 2017
Bestyrelsens arbejde.
Vi har i året 2017 haft meget at se til i bestyrelsen. Vi har afholdt 9. bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen har udover møderne deltaget i alt, som har relation til klubben.
Et af de punkter, som har taget meget af vores tid er husbådsanlægget.
Vi overtog, som I ved, husbådsanlægget i december 2015 og vi vidste, at der ville blive
meget arbejde omkring dette anlæg i 2016 men også i 2017.
Vi lavede en strategi for anlægget, hvor vi satser på, at halvdelen af anlægget er til
husbåde og resten til større både, således at der skabes et miljø på anlægget til gavn for
alle i klubben.
Vi tror på, at det vil lykkes.

Som I har kunnet se, er husbåden, som var ejet af Niels Holst, og som har givet os meget arbejde, nu
endelig væk.
Mange mente ikke, at vi ville få vores tilgodehavende, og at vi skulle smide fortøjningerne, og lade den
drive for vind og vejr.
Men heldigvis var vi nogle stykker, som mente at Niels Holst ikke skulle slippe godt fra det, uden at betale.
Vi kan ikke komme uden om loven.
Ofe P.tf{umfJensen
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