Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året 2016.
som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund.
Generalforsamlingen som var klubbens nr. 8, blev afholdt i vores flydende klubhus,
der deltog 42 personer heraf var der 35 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 2016.
Fremlæggelse af regnskabet for 2016 samt budget for 2017 m.m.
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 godkendte den udsendte forretningsorden.
2. Valg af stemmetæller og referent:
Stemmetæller:
Som stemmetællere blev Jimmy Pedersen og Rene Kaup valgt.
Referent:
Som referent blev Ole E. Jensen valgt.
3. Bestyrelsens beretning:
Formanden fremlagde bestyrelsens beretning for 2016.
Året 2016
Bestyrelsens arbejde.
Vi har i året 2016 haft meget at se til i bestyrelsen. Vi har afholdt 9. bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen har udover møderne deltaget i alt, som har relation til klubben.
Vi overtog, som I ved, husbådsanlægget i december 2015 og vi vidste, at der ville blive
meget arbejde omkring dette anlæg i 2016.
Vi lavede en strategi for anlægget, hvor vi satser på, at halvdelen af anlægget er til husbåde
og resten større både, således at der skabes et miljø på anlægget til gavn for alle i klubben.
Vi tror, at det vil lykkes.
Vi kom af med en synkefærdige husbåd med hjælp fra Guldborgsund kommune. Alle var glade.
Som I kan se senere i regnskaberne, har der været en del udfordringer omkring husbåden, som
Niels Holch formodentlig ejer.
I den forbindelse skal I vide, at det arbejde, som bestyrelsen udfører, er frivilligt ulønnet arbejde.
En sag som denne, hvor jeg personligt er bliver truet med injurier, m/m, er med til, at jeg ikke føler,
at det er arbejdet, som har været en stor del af mit liv, er så sjovt mere.
Det vil gøre arbejdet i bestyrelsen væsentlig lettere, når den sag afsluttes.
Den sag er, og vil, forhåbentlig blive den sidste af slagsen.
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Nytårsparole 2016:
Vi startede året med en Nytårs parole. Mange medlemmer mødte op denne dag, hvor vi ønskede
hinanden et godt Nytår. En tradition som vi vil fortsætte med.
Silde bord:
Vi havde 2 gange af slagsen, hvor vi mødes og hygger os og fortæller sejlerhistorier.
En af gangene mødes vi 3 timer før til oprydning på havnen, samt ved faskine pladserne.
Ligeledes var der rengøring i vores servicebygning samme dag.
Servicebygningen:
Servicebygningen har, som I nok har bemærket, fået nye vinduer, samt bedre isolering af indervæggen
i damernes omklædning, denne udgift har Guldborgsund kommune afholdt.
Det var ting som vi bemærkede, da vi lejede bygningen i 2010, som nu er udført.
Nu mangler der kun 2 nye yderdøre, samt nogle sætningsskader udvendig på bygningen, for at
bygningen er i orden.
Vi står selv for den indvendige vedligeholdelse og det er klart, det er svært at vedligeholde, hvis ikke
bygningen er tæt.
Faskinepladserne:
Sidst i marts måned havde vi et møde med lejerne af faskinepladserne, hvor alt blev drøftet.
Broer – betaling – oprydning - vedligeholdelse af pæle m/m.
Et godt møde, vi må sige, at der efterhånden ser rigtig pænt ud langs med faskinepladserne.
Ib Sauer jeg vender senere tilbage til dig inden generalforsamlingen slutter.
Generalforsamling for 2015 blev holdt den 8 marts 2016.
Bådene kom i vandet den 15- 4- 2016
Alt forløb som det skulle, ingen uheld alle hjælper hinanden.
Senere på dagen havde vi stander hejsning med efterfølgende fest om aftenen.
Husbådsanlægget.
Da vi ejer 8/10 af anlægget, var det nødvendigt at afholde møder med Anne og Bob & Linda, som ejer
hver 1/10 af anlægget.
Vi blev enige om en lejekontrakt for vand delen, samt et beløb til vedligeholdelse af anlægget.
Samt at vi ikke laver 2 regnskaber, men at der kun bliver lavet et regnskab for den samlede klub SMSK.
Det har nu bredt sig til bådejere fra nær som fjernt, at vi ejer flydebro anlægget, med tilhørende
servicebygning, og at vi ønsker også at udleje til større motorbåde og sejlbåde.
Mange nye medlemmer er kommet til, og flere har meldt deres ankomst.
Således at vi i dag kun efterlyser flere husbåde.
Vedligehold af anlægget i 2016.
Flyde broerne er blevet sikret med kæder (Ankerkæde)
Flyde broerne er blevet rengjort og malet.
Servicebygningen er blevet rengjort og malet.
Mange har ydet en stor indsats for at anlægget skal fremstå pænt og nydeligt.
El stik på flydebroer er etableret.
Vandstander på broer er etableret.
Vi har fået opsat infostander ved anlægget.
Vi har indkøbt en fælles havnebåd som alle kan benytte.
Når jeg nu er ved investeringer, er det med glæde, at vi nu som lovet har købt og opsat
en brugt mastekran til glæde for alle i klubben.
Vi har også fået et masteskur, som er sat op men ikke er indrettet endnu, og som først
skal indvies til efteråret.
Vi vedligeholder vores flydende klubhus løbende og det er glædeligt, at så mange møder op,
når der indkaldes til pligtarbejde.
Vi har måttet investere i et nyt vandpumpeanlæg.
O le Ed lun d Je ns e n

20-03-2017

Sankthans.
Igen en storslået aften, først mødtes vi i vores klubhus på Omøsund til fællesspisning
Herefter sejlede vi ud til Oreby, hvor der var sejlads ind af vores smukke fjord og så
var der igen musik på Lady Chris.
Mange stod på kajen og nød det smukke syn af alle bådene.
En flot aften.
Kunstudstilling.
Udstillingen foregik på det som vi kalder klaveret ved siden af vores flydende klubhus
Vi opsatte telte samt lånte vores klubhus m/m ud.
Sommerferie.
Herefter var der sommerferie, hvor mange af vores medlemmer var ude at sejle på ferie, eller
på weekendture, som gode repræsentanter for vores klub.
I 2016 gæstesejlere i vores havn.
En god omtale af vores havn, som alle har bidraget med, har været med til, at vi har fået stabiliseret
antallet af gæstesejlerne i sommeren 2016.
Tak til vores havnefoged Rane, som tog sig godt af vores gæstesejlere i sejlsæsonen 2016.
Fællestur i august måned til Femø.
I 2015 måtte vi aflyse vores fællestur.
I 2016 kom den op at stå og vi havde en rigtig god tur til Femø, hvor vi havde det hyggeligt
med forskellige aktiviteter.
Vi håber nu, at det kan blive en fast tradition fremover.
Bådoptagning.
Vi havde bådoptagning den 23. oktober med efterfølgende standernedtagning og fest om aftenen.
Tak til Carl Erik fordi du trådte til, da Bent måtte sygemelde sig, og hjalp Kurt med optagningen.
Tak for det.
Julefrokost.
Julefrokost den 4. december stort fremmøde med spisning og rafleturnering om medbragte pakker
Lidt om år 2017.
Bestyrelsen har nu sammensat en plan for det kommende år, nogle af aktiviteterne er allerede på
vores kalender, andre vil komme til, når aktivitetsudvalget kommer med ideerne.
Vi vil her løfte sløret for noget af det, som vi arbejder med i klubben for året 2017.
Et stort ønske fra bestyrelsen er at bådejerne overholder vores vedtægter.
Alle både som ligger i havnen fører vores klubstander.
Alle både skal havde navn samt hjemhavn påført på båden. Så ingen er i tvivl om, hvor man
kommer fra.
El målere skal ud på broen for dem som bruger strøm.
Her vil jeg slutte bestyrelsens beretning for året 2016.

Beretningen for 2016 blev herefter godkendt af generalforsamlingen.

O le Ed lun d Je ns e n

20-03-2017

4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
Der var et medlem som efterlyste et fremsendt regnskab jævnfør vores vedtægter.
Fremover bliver regnskabet fremsendt sammen med indkaldelsen.
Kasserer Mogens V. Hansen gennemgik der udleverede regnskab for 2016
Resultatopgørelse for 2016:
Budget 2016
Real 2016
Indtægter ialt
kr. 349.200
kr. 468.650
Udgifter ialt
kr.-285.800
kr. -432.953
Årets resultat
kr. 63.400
kr. 35.698
Status:
Aktiver i alt pr. den 31-12-2016
Passiver i alt

kr. 595.618
kr. -269.426

Egenkapital primo
Årets resultat
Egenkapital ultimo

kr. 290.494
kr. 35.698
kr. 326.191

Regnskabet for 2016 blev godkendt af Generalforsamlingen.

5. Indkomne forslag:
Der er ingen indkomne forslag.

6. Fremlæggelse af budget og kontingent.
Formanden gennemgik takstbladet for 2017.
Kasserer Mogens V. Hansen gennemgik der udleverede budget for 2017.
Kontingent: 400 kr. er uændret.
Takstbladet for 2017 er uændret, det vil sige at vi har de samme priser som i 2016.
Budget samt takstblad for 2017 blev godkendt af Generalforsamlingen.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg var:
Næstformand
Kasserer
Bestyrelsesmedlem.
Der var genvalg til alle.
Ikke på valg var:
Formand
Bestyrelsesmedlem.

Ole Edlund Jensen
Mogens V. Hansen
Bent Jørgensen

Palle Danielsen
Rane Sigsgaard

Valg af bestyrelses suppleanter.
På valg var:
Jimmy Pedersen.
Rene Kaup nyvalg.
Begge blev valgt.
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8. Valg af revisorer.
På valg var:
Bent Hansen.
Bent Hansen blev genvalgt.
Revisorsuppleant.
På valg var.
Henrik Fich.
Henrik Fich blev valgt.

9. Eventuelt.
Afsluttende bemærkninger.
Formanden fik ordet:
Stor tak til Ib Saver for de 6 år, som du har været bestyrelsens kontaktperson overfor faskine plads
lejerne, og på den måde har været med til at lette bestyrelsens arbejde.
Vi kan selvfølgelig godt forstå din beslutning om, at du nu vil stoppe, men vi håber alligevel, at
vi må bede dig om hjælp, hvis det er nødvendigt på et senere tidspunkt.
Jeg vil ved denne lejlighed rette en stor tak til Guldborgsund kommune for et godt samarbejde
i det år, som er gået.
Tak til handelsstandsforeningen – turistforeningen – for et godt samarbejde.
Vores hjemmeside er som altid flot og overskuelig, stor tak til Palle Tørnqvist for det.
En stor tak til aktivitetsudvalget for det arbejde, som I har lavet i årets løb
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.
Nu syntes jeg vi skal rejse os op og udbringe et 3 foldigt hurra for vores forening. 3 lange og 3 korte
med smæld

Generalforsamlingen blev herefter afsluttet.

Referent:

Referat godkendt Dato ____________

Ole E. Jensen

Dirigent
Preben Rasmussen
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