
Referat fra Generalforsamlingen i Morsø Sejlklub & Marina 2015

Tid og sted: 18. februar 2015 kl. 19.00, Holmen 19, 7900 Nykøbing Mors

Formanden Claus Johannesen bød velkommen og bemærkede, at ikke-medlemmer måtte deltage 
– dog uden tale- og stemmeret. Fra 2016 vil deltagelse i generalforsamlingen være betinget af 
medlemskab.

Dagsordens pkt. 1: valg af dirigent

Efter forslag fra bestyrelsen blev Steen Wintlev-Jensen, sejladschef i Dansk Sejlunion, enstemmigt 
valgt som dirigent.

Han konstaterede, at indkaldelsen i henhold til vedtægternes § 8 var lovlig, og at 
generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

Der var udleveret 210 stemmesedler hvoraf 27 ved fuldmagter.

Som referent valgtes undertegnede.

Som stemmetællere blev Jørn Ottesen, Gorm Klokker, Jan Nygaard, Chresten Frandsen og Niels 
Chr. Vester enstemmigt valgt.

Dirigenten konstaterede, at de indkomne forslag jf. dagsordens pkt. 6 ikke kunne behandles, idet 
de ikke var formulerede på en sådan måde, at generalforsamlingen kunne tage stilling/foretage 
afstemning, men at emnerne ville blive forsøgt behandlet i bestyrelsens beretning.

Dagsordens pkt. 2: bestyrelsens beretning

Formandens mundtlige beretning er identisk med ”ledelsesberetningen” i årsrapporten fra 2014 jf.
side 8 og 9. Rapporten kan afhentes i klubhuset eller ses på klubbens hjemmeside.

Bemærkninger til beretningen: 

Kaj Hansen anførte, at skærvebelægningen skulle have været udført i 2014. Udsættelsen skyldes 
primært den forsinkede færdiggørelse af Bådhus 3. Arbejdet vil blive udført, når vinterpladsen igen
er tilgængelig.

Torben Christensen spurgte om antal udbetalte indskudsbeviser i forhold til ønskede udbetalinger.
Der vil snarest blive udbetalt 5 stk. for 2014. Der er herefter ønske om udbetaling af i alt 13 stk., 
som i henhold til vedtægterne planlægges udbetalt med 5 stk. i hhv. 2015 og 2016. De tre sidste 
udbetales i 2017.



Leif Rasmussen spurgte, om faldet i vand- og elforbrug, hvilket ifølge formanden skyldtes indførsel 
af brugerbetaling.

Torben Christensen bemærkede, at udnævnelse af æresmedlemmer kræver en vedtægtsændring, 
hvilket formanden bekræftede.

Bestyrelsens beretning blev vedtaget ved håndsopretning.

Dagsordens pkt. 3: foreningens årsregnskab for 2014

Den eksterne revisor Kurt Jørgensen fremlagde regnskabet. Han bemærkede, at regnskabet var 
solidt, og at pengestrømsanalysen viste, at der var plads til nye investeringer på ca. kr. 380.000,-. 
Regnskabet var forsynet med en blank påtegning.

Bemærkninger til regnskabet:

Torben Christensen forespurgte dels, om det ikke skulle fremgå i regnskabet, at foreningen havde 
en fremtidig forpligtelse/gæld i forbindelse med udbetaling af indskudsbeviser i 2015-2017, dels 
omkring fradrag for moms vedrørende klubhus mm. Den eksterne revisorassistent redegjorde for 
problematikken, og Kurt Jørgensen fastholdt, at forhold omkring moms og tilbagebetaling af 
indskudsbeviser var håndteret korrekt.

Keld Kortegaard forespurgte til forhold om bådhusenes særskilte økonomi, hvortil bådhuschef Erik
Nielsen bemærkede, at der var overskud i alle tre bådhuse. 

Godkendelsen af årsrapporten krævede skriftlig afstemning, idet et enkelt medlem ønskede dette.
Resultatet af afstemningen: ja 155, nej 4, blanke 5, ugyldige 1.

Dagsordens pkt. 4: kontingent, kapitalbudget mm.

Budgettet for 2015 er en afspejling af 2014, og bestyrelsen vil løbende vurdere forbruget af 
foreningens midler.

Kontingentet blev foreslået forhøjet med kr. 100,- til kr. 600,-. Dette blev vedtaget.

Driftsbidraget til bådhusene skal afpasses således, at husenes økonomi kan hvile i sig selv. 

Den generelle økonomiske situation taget i betragtning foretages der ingen regulering af værdien 
af indskudsbeviser.

Dagsordens pkt. 5: valg af bestyrelsesmedlemmer mm.



Da der ikke var opstillet modkandidater, blev hele bestyrelsen samt intern og ekstern revision 
genvalgt.

Anders Buus blev valgt som ny suppleant.

Dagsordens pkt. 6: bortfaldet jf. pkt. 1

Dagsordens pkt. 7: nedsættelse af diverse udvalg

Viggo Jespersen tilbød at være med i en opstartsgruppe, der skal forsøge at få ungdomsafdelingen 
genetableret. Viggo Jespersen og bestyrelsen drøfter spørgsmålet.

Øvrige udvalg, som kan ses på klubbens hjemmeside, blev genvalgt.

Dagsordens pkt. 8: evt.

Henning From spurgte til husbådsprojektet. Keld Kortegaard refererede til et møde med Morsø 
Kommune sidste forår. Der er lidt divergerende opfattelser af, hvem der for nuværende har 
initiativpligten, så konklusionen fra klubbens side er, at projektet afventer en konkret henvendelse
fra de eventuelle investorer. 

Keld Kortegaard foreslog, at der kunne tilbydes ”forårspladser” for et engangsbeløb, eksempelvis 
kr. 1.000,- til alle havne på Mors.

Torben Christensen opfordrede til, at der som modydelse for et engangsbeløb på ca. kr. 3.500,- 
blev påsat de mærker på IF’eren, som Jyske Bank havde afleveret til klubben.

Fra Bent Sparke, Jørn Balck og Keld Kortegaard blev der under mødet udtrykt stor ros til 
bestyrelsen for et flot arbejde gennem året. 

Jørgen Veile
referent

Referat godkendt af dirigent:Dato:    22-2-15               Sted: Jylllinge

Steen Wintlev-Jensen


