
MSogM – Generalforsamling 24. juni 2021 – i Bankohallen 

1. Valg af dirigent: Jens Kofoed fra Virksund sejlklub. Han konstaterede GF rettidigt og korrekt 

indkaldt, og ingen havde indvendinger mod udsættelsen til d.d. af hensyn til coranarestriktioner. 

Referent: Jørgen Lorentzen 

Stemmetællere: Palle Nielsen, Jørgen Langwad og Gorm Klokker. 

 

2. Bestyrelsens beretning: Lars Østergård fremlagde, se vedlagte. Beretningen blev taget til 

efterretning. 

 

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab. Årsrapport 2020 uddeltes og revisor Karin Bark 

gennemgik det og forsamlingen godkendte. 

 

Efter spørgsmål:  

- kassereren har betalt skat og moms, men da det ikke er forfaldent, står der her som skyldigt. 

- note 19: hensættelser vedr. bådhuse: betaling for mastehusning m.m., hæves senere til 

vedligehold. 

- note 8: opskrivning vedr. klubhus står i passiver som reserve og afskrives ikke. 

 

4. Fremlæggelse og godkendelse af drifts- og kapitalbudget for 2021. Herunder kontingent og 

driftsbidrag. Balancebudgettet udleveredes og Karin Bark gennemgik på bestyrelsen vegne. Det 

læner sig op ad resultatet for 2020 og blev godkendt. Bestyrelsens forslag om uændret kontingent 

og driftsbidrag blev godkendt. 

 

5. Indkomne forslag. Forslag fra Villy Almås om indsats for ungdommen. (se indkaldelsen) Lars 

Østergård slog fast, at bestyrelsen vil bakke op, hvis nogle vil tage initiativ til en ungdomsafdeling -

og gøre arbejdet. Forsamlingen opfordrede så bestyrelsen til at arbejde for sagen og komme med 

konkrete tiltag på ungdomsområdet til næste GF, evt. sammen med andre interesserede. 

Forsamlingen tilsluttede sig Villys konkrete forslag, f.eks. kontingentfritagelsen. 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg var Lars Østergård, Jørgen Dahlgren, Sven 

Thor Larsen og Dirk Damsgård. Alle genvalgtes med applaus. Til suppleanter genvalgtes Keld Toft, 

og der var nyvalg af Leif Petersen. 

 

7. Valg af 2 interne revisorer: Genvalg af Kurt Jensen og Finn Balch, ligeledes med applaus. 

 

8. Valg af ekstern revisor: Genvalg af Revision Limfjord. 

 

9. Nedsættelse af div. udvalg. Fungerende udvalg fik fornyet mandatet. 

 

10. Evt. 

 

- 2 embedsmænd far Morsø Kommune repræsenterede Oplevelses – og Søsportcentret, som 

kommunen havde overtaget efter Jante Developments konkurs og fortalte om et finasieringsbehov 

på 30. mill. Morsø Kommune ønskede ikke at anbefale klubhusprojektet, (jf. bestyrelsens 

beretning) men ville gerne et samarbejde og en dialog om fundraising. Konkret planlagdes nu 



møder med bestyrelsen og derefter et møde med medlemmerne i august i år. De kunne ikke melde 

nogen tidshorisont ud. Embedsfolkene ville tage et ønske om vedligeholdelse af de nyetablerede 

græsarealer med til rette vedkommende. 

- Årets arbejdshest blev Michael Schlägelberger for indsatsen med krankurser. 

- Årets sejler blev Laus Dam Nielsen, der er på fjorden meget hyppigt. 

GFen blev afsluttet med et trefoldigt leve for Morsø Sejlklub. 

 

Ref/ Jørgen Lorentzen/24.6.2021 


