Generalforsamling 2020 –2021

Sejlklubben Møn d. 17.-11.-2021
Dagsorden iflg. vedtægterne

Indledningsvis beder Anders om, at alle rejser sig i 1 min. stilhed til at
mindes Søren Arentoft, som er afgået ved døden siden sidste
generalforsamling .

1) Valg af dirigent : Bestyrelsens forslag :Erik Rasmussen ,vedtages
Valg af referent: Bestyrelsens forslag : Peer Radich Johansen, vedtages.
E.R. takker for valget og opfordrer dernæst forsamlingen til at komme
frem med det de har på hjerte i forhold alt, hvad der har med sejlklubben
at gøre - ,også gerne noget positivt -! Coronaen har været her og det kan
mærkes. E.R. fremhæver –igen-, at gode ideer og forslag er velkomne.
Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

2) Bestyrelsens beretning. Anders aflægger bestyrelsens beretning.
(beretningenen kan i sin helhed læses på Sejlklubbens hjemmeside).
Beretningen godkendes.
Der rejses nogle forespørgsler i tilknytning til beretningen. Et nyt
medlem,- Peter Ravn, spørger til de eksisterende udvalg,-ikke mindst
ungdomsudvalg, da han er særligt interesseret i denne del af
sejlklubvirksomheden. De eksisterende udvalg nævnes. Kirstine Skov
spørger til de kendte problemer med de unge mennesker på området. Er

de evt. corona relaterede eller hvad- ?. Anders svarer, at de ikke er nye
og at bestyrelsen både har opmærksomheden på det og har handlet på
det. Margareta Dahlstrøm spørger til de unges evt. interesse for sejlads.
Et positivt svar var ønskeligt, men næppe realistisk. Lisbeth Caspersen
har oplevet store problemer med de unge som fylder /breder sig på
bådbroen . De kontaktede selv havnefoged og Stege Lokalforum ,hvilket
udløste såvel aktivitet samt politireaktion. Et simpelt skilt (”Ophold på
broen ikke tilladt), gav overraskende god effekt -!! Bendt W.J tilføjer,at
et krav fra politiets side,for at de kan gribe ind en præcis beskrivelse mht.
til ønsket /uønsket adfærd hos gæster,-her de unge mennesker. Beskeden
fra politiet er fortsat, at der skal ringes om støj og ballade .
E.R./BW.-:Det betyder noget ,at vi som medlemmer kommer noget mere i
og ved klubhuset. Et voksent publikums tilstedeværelse gør det mindre
attraktivt for de unge som producerer balladen mv,-!! Henrik Langkilde
-Filmfabrikken: De unge roser Svanen og havne miljøet . Der må være
noget at bygge på,- men rigtigt,- det er mest op til os selv-!
Claus beretter, at han og Havnefogeden har prøvet at kontakte politiet
,-uden held. Ikke udpræget positivt-! Men altså,-Politiet er oplevet at
have en virkning og at situationen alt i alt er blevet bedre. Bl.a. skiltet har
virket og bl.a. Lisbeth Caspersen har selv talt med de unge ,hvilket hjalp.
E.R.konkludrer at der er mange løsningsmuligheder. Beretningen
godkendes med akklamation.

3)Udvalgene :
1) Kapsejl. : Bent Larsen gennemgår det væsentlige fra den forgangne
sæson,- ikke mindst Lindholm Rundt. Sponsorer bliver nævnt og takket
for bidrag. B.L. nævner behovet for flere hænder til en bedre afvikling.
Der forventes også en hovedkapsejlads i -22. Onsdagssejladserne
gennemgåes også. De har været nogenlunde godt besøgt. BL nævner

nogle tekniske måle- og regel-ændringer samt justering af kapsejlads
baner. Der opfordres til at melde sig som gaster eller i kaps.udvalg.
2) Klubhusudv. : (Stig) Arbejdsdagene kommer tilbage -! Der udmeldes
senere dato og tid . Hjertestarteren (tidl. ved”Spisestedet”), er flyttet til
klubhuset. Kim (Havnefoged) har forespurgt om oplevelsen af
belægningen på P-pladsen dræningen af denne, kloakering. mv. Der vil
ske noget her . Stig fremhæver arbejdsdagene som hyggelige og at der
faktisk kommer en hel del fra hånden . E.R. Beretter om en japansk skik
med at klappe efter hver en –selv lille –veludført ting!- Akklamation-!
3) Aktivitetsudvalg : (Peer) På flere bestyrelsesmøder har vi drøftet
manglen på basale facilliteter i og ved lystbådehavnen. Der skitseres
eksempler på hvad en start på forbedringer kunne være. I aften er det
mest en invitation til alle medlemmer om at tænke og ytre sig om ,hvad
hver især ser for sig af forbedringer og kommunikere disse videre,- gerne
til bestyrelsen.
Der arbejdes på at få en foredragsholder der har en jordomsejling mv.bag
sig til byen i løbet af vinteren. Hold jer orienteret på hjemmesiden.

4) Motorbådsudvalg : Intet nyt.

5) Havneudvalg : (Henrik). Fortæller om strukturen,-i udvalget og i det
centrale -råd. H. Gennemgår ideerne vedr. havnen ,-udvidelserne,
Højvandssikring , behovet for masterplan sukkerhavnsarealet .-mv.
XLs overtagelse af ”Marineservice”:Der bliver både muligheder og
indskænkninger i den forbindelse. Der er bl.a visse usikkerheder om
,hvem der ejer hvad i det ”nye” planområde. E.R. m.fl. spørger til

formålene med de nævnte inddragelser/udvidelser. P.t. kan intet siges .
E.R. henviser til nødvendigheden af konkrete projekter som en absolut
forudsætning for at kunne søge div. fonde ,hvor der er mange penge at
hente-!. Kommunen er tydeligvis under-informeret om havneforhold-!
Allan mener, at Marineserviceområdet må formodes at være udlagt til
havneformål iflg. lokalplanen. Margarethe Dalstrøm : Se på Klintholm
havn,- hvor en lokalplan tilpasses et opstået behov!
Det gamle slæbesteds plads (ved de sorte ”skure”) er kommunalt tænkt
anvendt til placering af husbåde. Havnefogeden har selv ønsket sig
længere ud på havnen (-i sommertiden.!) Hvordan evt. kommende
jolleafd. uden det gamle slæbested og opbevaring vil klare sig drøftes.
Spørgsmål fra medlem : -”Hvad mener kommunen i det hele taget om
sejlaktiviteter- siger det dem noget,-ved de noget om det -? ”–Et godt
spørgsmål . Der stilles forslag om et møde med kommunen om
kommende planer. Forslaget er noteret og går videre til bestyrelsen.
Anders gør opmærksom på, at Vordingborg kommune har ca. 40,000
indbyggere og 8 havne-! –Der er på den måde et stort pres på servicering
og ønsker.
Højvandssikringen -?Der henvises til projektskitser ,-ingen vedtagelser
endnu.
Punktet sættes til afstemning under et : vedtaget med akklamation-!

3) Revideret regnskab .
Kasserer :Claus : Regnskab : 1),-2020 : Gennemgåes fra storskærm- er
udsendt. Godkendes

Regnskab : 2),- 2021 :Gennemgåes fra storskærm-er udsendt.
Godkendes
Claus`kommentarer : Kommer der gang i udvalgene med behov for
finanser, er der overskud til at støtte disse ,-selv om de evt. ikke figurer på
budgettet.
Et medlem , Peter Ravn ,der har undervist i optimistsejlads i Caribien
,griber bemærkningen og udtrykker interesse for at lave en anden form
for børn-/ Ungdomsprojekt ,-evt. som weekendarrangementer. Solid
opfordring til at gå videre med det.
Stor anerkendelse fra dirigent og nuv. revisor til Claus for veludført
arbejde .Punktet godkendes,- selvfølgelig med akklamation.

Pause m. gratis øl og vand

4) Kontigent :
Claus gennemgår fra skærm de enkelte –og nuværende måder man kan
være medlem på og de tilhørende kontigentsatser. med visse
navnemæssige tilpasninger (se under indkomne forslag) foreslåes disse
satser videreført
Vedtages med akklamation

5)Indkomne forslag : (Claus) .Vedtægtsændringer . Gennemgåes fra
storskærm. Der ytres ønske om ændring i et disse forslag, nemlig i §4 stk.

3, ”ægteparmedlemsskab” som i det nye vedtægts-forslags-komplex nu
vil hedde ”Familiemedlemsskab”. Under debatten blev det vedtaget at
slette kravet om børn skal være over 12 år for at komme med i denne
kategori. Kategorien ændres herefter til :-” under ”18 år”.
Ang. fysisk fremmøde / digitalt fremmøde ved en generalforsamling med
ens rettigheder (stemmeret, valgbarhed ,-) : Udsættes.
Herefter sættes det samlede katalog over ændringsforslag til afstemning.
Godkendt ved håndsoprækning og akklamation.

6) Valg :
Formand : Anders,- genvalgt
Best.medl (& kasserer) Claus,- genvalgt frem til 2022
Best.medl.(& næstformand) Bendt W.-genvalgt frem til 2023
Best.medl. Stig,- genvalgt frem til 2022
Best. Medl. Bent L.- genvalgt frem til 2022
Best. Medl. Peer ,-genvalgt frem til 2023.
Best.medl. Jens -ønsker ikke genvalg i stedet blev best.supl. Henrik
Pedersen valgt til bestyrelsen
, Best.medl.supl. : Dicte G. Suldrup,-valgt
Revisor : Erik Rasmussen, valgt
Revisorsuppleant.: Lars Bo Lomholt valgt.

Evt.
Jens Martin har et par ønsker til Bestyrelsen :1) Perioden, hvor fastliggere
i en af Vordingborg kommunes havne kan ligge gratis,-dvs uden at betale
havnepenge- i alle disse havne, bør udvides til hele sejlsæsonen uden for
skolernes sommerferie. 2) Når man er på en længere sejltur –eks.3
måneder, bør pladslejen reduceres tilsvarende dette tidsrum i
sommerpladslejen. Dirigenten sender ønsket videre til bestyrelsens
behandling.
Henrik : Kim er kontaktet ang mistænkeligt udseende personer omkring
indgangen til toiletbygningen. Kim meddeler ,at medlemmer der ønsker
en nøgle til toiletter-bad henvender sig til ham. Som bekendt er disse
ellers låst af for vinteren
Et ønske : navn ,tlf på bådstativer, bukke og vogne
Bendt : Vi har oplevet hvor vigtigt det er med en plan for optagning og
søsætning.
E.R. :stor ros til ”holdet” for optagning & søsætning – akklamation-!
E.R: En ide` :kombineret Masteskur og værkssteds- faciliteter på et –og
samme sted er med succes etableret andre steder .

Generalforsamlingen afsluttes med at formanden konstaterer, at vi har
haft en særdeles god og udbytterig generalforsamling og beder
forsamlingen rejse og give et 3-foldigt leve for Sejlklubben Møn.

Aftenen afsluttes med en fællessang og fortsat udpræget god stemning.

________________________
Referent .

Dirigent .

Peer Radich Johansen

________________________
Erik Rasmussen

.

