
Referat fra S.M.S.K.  generalforsamling den 18 marts 2013

Generalforsamlingen som var klubbens fjerde blev afholdt i klublokalet, der deltog
45 personer heraf var der 27 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 Ole Bædkel og Henrik Mortensen foreslået og valgt.

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

3. Bestyrelsens beretning:
Formanden fremlagde beretningen for året 2012 

 Året 2012 blev et meget travlt år for bestyrelsen, vi har afholdt 9 bestyrelsesmøder,
 vi har haft mange møder omkring vores planlagte klubhusbyggeri, vi har lavet flere
 udkast til bygningens størrelse, samt til dennes placering på grunden.
Der har endvidere været en stor mødeaktivitet med B. Frems venner, omkring planlægning
og afvikling af vores fælles havnefest.
Udover dette har vi deltaget i havnenetværket ( Baltic Sailing ) møder. som er en sammen
slutning af lystbådehavnene på Lolland Falster.
Vi har været til Nysted sejlklubs 100 års jubilæum.
Vi har deltaget ved et foredrag som Guldborgsund kommune havde indkaldt til omkring
 idrættens udvikling igennem tiderne V/ "Hjerneforsker"  Peter Lund Madsen. 
Kort sagt, det har været på mange områder, været et spændende år med mange udfordringer
som f.eks.:
Kunne vores budget for 2012 nu holde.
Kunne vi, trods krisetider, stadig opretholde vores udlejning af pladser, således at
inderhavnen blev fyldt helt op, også selvom at vi har udvidet inderhavnen med 5 pladser .
Hvad med gæstesejlerne, ville den økonomiske krise gøre at vi ville miste indtægter.
Alt dette og mere til vil jeg komme ind på senere i min beretning, vores kasserer Mogens
Hansen kommer også ind på det ved fremlæggelse af vores regnskab for 2012.

Hvad er der sket i klubben i det år som er gået.
Vi indførte tvungen brug af el måler hvis man har landstik, på den måde kunne vi holde vores 
havnepladsleje samt kontingent uden stigninger.
Vi har haft indkaldt bådejerne ved faskine pladserne til et orienterende møde omkring priser,
bådpladser, nøgler til slæbested m/m
Vi har gennemført en oprydningsdag på havnen samt faskine pladser.

Vores Hjemmeside.
Vi har fået godt gang i vores hjemmeside, her kan du finde alt om klubben
Det er lige fra aktivitetsplaner for klubbens medlemmer, billeder fra vores ture i løbet af året, referat fra  
generalforsamlingen, ordensregler, miljøplan m.m. 
Tak til alle for jeres bidrag, som er med til at gøre vores hjemmeside aktuel. 
Husk nu at bruge Hjemmesiden.  Husk ris og ros.
En stor tak til Palle Tørnqvist for den flotte hjemmeside.



Vi startede året med båd - isætning.
Den 13 april 2012 satte den store kran fra N.K.U. vores både i vandet.
Efterfølgende havde vi stander hejsning, og vi sluttede dagen af med
en fest om aftenen, som havde en Stor tilslutning.

Havnefest:
Vi besluttede os for at give en Havnefest endnu en chance
Vi nedsatte et udvalg, som sammen med B.Frems venner fik 
opgaven at planlægge / gennemføre en Havnefest.
Betingelsen var dog, at vi ikke skulle kommer ud med et underskud.
Det lykkedes at komme ud med et overskud i 2012.
Hermed er vejen banet for endnu en havnefest i år 2013, vi er allerede godt
igang med planlægningen, det bliver et brag af en fest.

Sankthans aften:
I flot sommerligt vejr fejrede Sakskøbing Motor og Sejlbådsklub en traditionel
Sankt Hans aften, hvor flotillesejladsen udløste klapsalver blandt de mange på
kaj og broer i land. 

Sommerferie:
Mange af vores medlemmer sejlede på kortere og længere ferieture. Og alle som
 har været på ferie i deres båd har været gode repræsentanter for vores klub.

Fælles tur:
 Årets fælles tur gik til Femø og blev en stor oplevelse for alle deltagerne.
 Niels havnefoged kørte os rundt med traktor og vogn, således at vi fik set 
hele øen. Vi fik en masse fortællinger om hvad vi så, og det vi ikke så, det var
en rigtig god weekend. 

Kajanlæg: 
Der er nu monteret et trin på beklædningen af hele af kaj anlægget, som gør
det mere sikkert at komme op og ned i de både som ligger ved kajen.
Tak til XL byg for de mange rester af spær træ som de sponsorerede, og en stor
tak til de medlemmer som stod for opgaven. 

Klubhus byggeri:
Efter generalforsamlingen sidste år. Har vi haft en del møder med kommunens
embedsmænd, om forslag til løsning af byggeriet, således at vi tog hensyn til
beboerne i Toldboderne.
Vi fik lavet opmåling af grunden.
Vi har haft møde med Michael`s EL m. f. omkring køb af ca. 20 M2 af deres grund.
Vi har haft flere møder med repræsentanter for Toldboderne, uden at vi dog kunne
finde en tilfredsstillende løsning, og det til trods for at vi i byggeriet har taget hensyn
til toldboderne og egentlig tilrettet vores byggeri til det de havde foreslået som en 
mulig løsning. 
Kort sagt de var umulige at forhandle med.

Beboerprotester:
Nu kan vi ikke gøre mere. 
Vi fastholder vores fremsendte forslag til placering og størrelse på bygningen.
Herefter er det op til politikerne at tage stilling til hvad de vil med klubhusbyggeriet
og dermed også til klubben.
Der er ingen sejlklubber i Guldborgsund kommune som ikke har deres klubhus placeret
i nærheden af deres aktiviteter på vandet.  



Båd - optagning den 26 Oktober 2012 :
Morgenmørket lå også i år over Sakskøbing Inderhavn, da NKU's kran var kørt i stilling. 
Allerede før klokken 8,00 hang "Fie" med mast og rig i gjordene. Solen var endnu ikke 
stået op, da "Fie" blev sænket ned på vinterpladsen. Allerede ved 9,30-tiden var omkring
 halvdelen af de 40 både hejst op på land.
Bådene kom på land uden problemer .

Foredrag:
Der var stor tilslutning til mit foredrag om turen fra Middelhavet til Danmark via floder igennem Europa.  

Julefrokost:
Vi havde ligeledes en stor tilslutning til vores julearrangement, hvor bestyrelsen stod for maden, der blev 
spist sild m.m. i lange baner.

Svømmehal: 
Der er mange svømmere fra alle de andre klubber og ikke så mange fra vores klub og det på trods af, at det 
er et super godt tidspunkt fredag fra kl.17,00 til kl.18,00 som vi har haft.

Hvad skal vi arbejde med i det kommende år.
Løsning på klubhus byggeriet.
ER MED SOM ET PUNKT PÅ DAGSORDENEN SENERE.

Kalender 2013
12. april 08,00 Båd - isætning

12. april 17,30 Standerhejsning

12. april 18,00 Klubfest i klublokalet med levende musik

1. - 2. juni Havnefestival

23. juni 18,00 Sankt Hans sejltur - starter i klublokalet

9.-10.-11. august. 15,00

Fælles tur til Nykøbing F. 
Fredag den 9. august kl. 15,00, fælles afgang fra havnen i 
Sakskøbing, forventet ankomst til Guldborg Falster kl. 20,00, 
hvor vi overnatter.
Lørdag den 10. august kl. 10,00, afgang til Nykøbing F. 
Motorbådsklub .
Vi har fælles aktiviteter, spil m.m. om eftermiddagen og 
fællesspisning m.m. ved grillen kl. 18,00.
Søndag den 11. august kl. 8,00, morgenmad, oprydning m.m.
Kl. 10,00, afgang til Guldborg Lolland, hvor vi spiser frokost.
14,00, afgang til Sakskøbing.
I modtager et detaljeret program inden turen.

Dato for nedenstående aktiviteter bliver snart lagt ind i kalenderen

Båd - optagning. 
Nedtagning af vores stander.
Afriggerfest om aftenen
Foredrag mm

Løbende vedligeholdelse:
Ved faskine pladserne, skal kajanlæg ved roklubben forstærkes.
Heldigvis er ingen pæle gået op i denne vinter endnu.
Her vil jeg slutte min beretning for det år som er gået.

Beretningen blev herefter godkendt



4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
     Kasserer Mogens V. Hansen gennemgik der udleverede regnskab for 2012
    Resultatopgørelse for 2012:
    Budget 2012 Real 2012
     Indtægter ialt 302.000 kr.     323.980 kr.
     Udgifter ialt                    -207.000 kr.     -207.083 kr.
    Årets resultat                       95.000 kr.   116.897 kr.  

    Egenkapital:
    Egenkapital primo   31.602 kr.
    Årets resultat                                             116.897   kr.
    Egenkapital ultimo                                    148.449 kr.       
 
   Regnskabet for 2012 blev godkendt af Generalforsamlingen.

5. Indkomne forslag:
    Der var ingen forslag fra medlemmer.
   
   Formanden fremlagde bestyrelsens to forslag.

   A. Forslag om ændring af takstblad.
        Takstbladet for 2013 blev gennemgået.
        Takstblad og taksterne for 2013 blev godkendt af generalforsamlingen.

   B. Køb af flydende klubhus.
      Formanden gennemgik projekt flydende klubhus.   
      Projektet tager udgangspunkt i køb af færgen Omøsund, færgen købes for
      300.000 kr., færgen som er 30,99 meter lang og 6,4 meter bred og med en dybgang
      på kun 2 meter, er der rigeligt vanddybde til den i både fjorden og havnen.
      Færgen blev godkendt til 98 personer samt 10 biler i juni 2012 og den har været i drift
      indtil nu, sidste år sejlede den blandt andet som afløserfærge på Askø, Fejø og Femø
      ruten og den er i en god stand, men trænger til noget maling.
      Færgen var i dok sidste år, hvor blandt andet skroget blev tykkelses målt, kravet til 
      pladetykkelsen var min. 6 mm., de plader som tyndere blev udskiftet, samtidig blev
      alle zink anoderne udskiftet og færgen blev også bundsmurt.
      Vi har sendt en ansøgning om dette projekt Guldborgsund kommune. Teknik & Miljø 
     og vi har efterfølgende haft et meget positivt møde med afdelingen for Planlægning 
     og Byfornyelse i Guldborgsund Kommune og har netop modtaget deres VURDERING
     AF PROJEKT OM FLYDENDE KLUBHUS I SAKSKØBING HAVN.
     Vurderingen omfatter de planmæssige forhold, herunder placering af færgen, lokalplan
     77 for havnen.
     Projektet er ikke i strid med gældende planmæssigt lovgivning, herunder lokalplanen
     for området.
     Vi har også haft møde med Facaderådet for Sakskøbing, rådet består af formanden
     for Sakskøbing Handelsstandsforening, formanden for Håndværker - og industriforeningen
     Lokalhistorisk forening, samt Sakskøbing Turistforening og her var tilbagemeldingen
     en meget positiv indstilling til projektet.
     Yderligere har vi haft kontakt til Redningsberedskabet i Guldborgsund Kommune,
     forsikringsselskaber og endelig Søfartsstyrelsen.
     
     Finansiering:
     Vi har fået et lånetilbud på 300.000 kr. fra vores bank Spar Lolland = nu Jyske Bank til
     finansieringen til købet af færgen.
     



    Ombygning af færgen:
    Økonomien skal komme fra dels vores egne driftsmidler, samt div. Fondsmidler, og sidst
    men ikke mindst Guldborgsund kommune. 
  
    Frivilligt arbejde pligt timer af klubbens medlemmer.
    For at projektet kan gennemføres, foreslår bestyrelsen at vi tager håndværkere til at lukke
   dækket, i lighed med hvis vi skulle bygge på land, ( et Råhus )  herefter laver vi selv alt indvendig.
   Vi kunne forestille os at hvert medlem yder ca. 10-15 timer om året
   Svarende til ca. 750 timer pr. år. 
   Dette skulle gerne styrke fællesskabet mellem klubbens medlemmer til fælles gavn for alle.
   
   Forslaget blev sendt til skriftlig afstemning og der blev afgivet 27 stemmer ialt.
   2 stemmer var blanke og der var 25 stemte JA til forslaget.
   
   Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.

6. Fremlæggelse af budget og kontingent.
     Kasserer Mogens V. Hansen gennemgik der udleverede budget for 2013. 
   
   Budgettet for 2013 blev godkendt af Generalforsamlingen.

 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
   På valg er:
   Næstformand:  Keld Madsen  Ønsker ikke genvalg
   Ny næstformand blev Ole E. Jensen
   Kasserer: Mogens Hansen. Genvalgt
   Bestyrelsesmedlem: Bent Jørgensen. Genvalgt
   Ikke på valg var:
   Formand:  Palle Danielsen
   Bestyrelsesmedlem:  Ole E. Jensen 

   Men da Ole E. Jensen rykker op på Næstformandspladsen  rykker Suppleant
   Henrik Mortensen rykker ind på Ole Jensen` s bestyrelsesplads. 
   
   Valg af bestyrelses suppleanter.
  
   På valg er:
   Ole Bædkel. Genvalgt.
   Henrik Mortensen.  Genvalgt

   Men da Henrik Mortensen rykker ind på Ole Jensen`s bestyrelsesplads
   var der nyvalg som bestyrelses suppleant    Jess Rasmussen plads 199  

8. Valg af revisorer.
    På valg er:
    Bent Hansen:  Genvalgt

    Revisorsuppleant. Jørgen Hundewadt: Genvalgt

9. Eventuelt.



  
Formanden afsluttede generalforsamlingen med følgende bemærkninger: 
Vi håber at den debat som der har været, vil være til gavn for klubben og dens fremtid.
Vi skal nu i forbindelse med Vores Færge projekt til at nedsætte nogle spændende arbejds-
grupper, det vil i naturligvis komme til at høre meget om fremover.
Til sidst vil jeg takke Keld Madsen for hans indsats i bestyrelsen.
Noget af det vi blandt andet kan takke Keld for, er hans indsats for at vi har fået lavet en
miljøplan, og klubbens ordensreglement.
Velkommen til Henrik i bestyrelsen, vi ved at du vil falde godt til i bestyrelsen, da du
allerede har deltaget i nogle af vores bestyrelses møder.
Velkommen til Jess Rasmussen som suppleant, jeg vil håbe at i begge vil trække i arbejdstøjet
sammen med os andre.
Tak til Guldborgsund kommune for et godt samarbejde
En stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde 
Tak til Preben for din måde at lede generalforsamlingen på.
Til sidst blev der udbragt et trefoldigt hurra for klubben og tre med smæld.

  
Generalforsamlingen blev herefter afsluttet.

Referent: Referat godkendt Dato ____________
Ole E. Jensen Dirigent

Preben Rasmussen 


