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Bestyrelsesberetning ved generalforsamling 24. februar 2022 

I 2021 måtte vi desværre sige et sidste farvel til et medlem 

Jørn Christensen gik fra borde i august 2021. Jørn var et meget aktiv medlem m.h.t til at hjælpe til 

med div. opgaver i foreningen og  meget vellidt. 

Jeg vil bede generalforsamlingen om at rejse sig op og mindes Jørn Christensen med et minuts stilhed. 

Æret være Jørns minder. TAK. 

Siden sidste generalforsamling d. 24. juni 2021 har der været afholdt 6 bestyrelsesmøder. 

Derudover har bestyrelsen deltaget i  møde med samarbejdspartnere, DS, FLID, Sejl Sikkert, 

Søsportens Sikkerhedsråd og Morsø Turistkontor. 

Udvikling i foreningens aktiviteter og økonomiske forhold. 

Medlemstallet er på 235 pr. 31. december 2021. En stigning på 1 i forhold til 2020. Af de 235 

medlemmer er der 132 A medlemmer og 103 B medlemmer. 

I 2021 havde vi haft 4773 overnatninger fordelt på 3049 gæstesejlere og 1724 autocampere. Det 

giver stigning på 48 overnatninger i forhold til 2020. For autocampere, en stigning på 433 i forhold 

til 2020. For gæstesejlere et fald på 385 i forhold til 2020. 

Salg af dieselolie har i 2021 været på 36.175 L mod 30.673 L i 2020. En stigning på 5502 L. 

Der har i 2021 været udlejet 36 bådpladser. En stigning på udlejning af bådpladser på 1. 

Der er solgt 15 bådpladsbeviser. En stigning på 1 bådpladsbeviser. 

Der er udbetalt i alt 6 bådpladsbeviser mod 16 stk. udbetalinger 2020 

TallyKey systemet er blevet ændret således, at der ikke er kontantudbetalinger.  Endvidere blev 

det besluttet at udskifte vores traktor med en ny.  

Vi gik ud af 2021 med et regnskabsmæssig tilfredsstillende resultat. Det skal dog gøres opmærksom 

på, at resultatet nok havde set anderledes ud, hvis vi havde ansat en havnefoged og personel til at 

køre kran og traktor mv. Det gode økonomiske resultat kan i høj grad tilskrives de medlemmer der 

påtager sig disse opgaver.   

Hændelser i år 2021. 

Da det ikke var muligt at afholde generalforsamling i februar 2021 pga. COVID-19 fortsatte 

bestyrelses arbejdet som et forretningsministerium frem til, at det atter var muligt at afholde 

generalforsamling. Hvilket blev d. 24. juni 2022.  Jeg henvis i den forbindelse til 

bestyrelsesberetning 2020, hvor der blev af givet beretning særskilt for perioden 1. marts 24. juni 

2021. 

Efter generalforsamlingen 24. juni 2021 er der afholdt 6 bestyrelsesmøder. 
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Ved generalforsamlingen 2021 blev bestyrelse opfordret til at komme med konkrete tiltag m.h.t på 

ungdomsområdet. Vi kontaktede enkelte medlemmer der har tilkendegivet mulig interesseret i at 

være med til at genopstarte ungdomsafdelingen. Men uden held.   

Det skal endnu engang lyde en kraftig opfordring til melde sig, hvis man er interesseret i at leder og 

stå for opbygningen af ungdomsafdelingen.  Bestyrelsen vil give den største opbakning til de/den 

der vil påtage sig opgaven.  

Men inde vi melder noget ud om tiltag på dette område, skal der være nogen medlemmer der kan og 

vil, løfter opgaven.  

Vi fik i sensommeren opstartet voksensejlerskole med et hold, og pt. starter der yderligere 3 hold op 

til foråret. 

Det er et håb, at voksensejlerskolen kan være med til at understøttet en evt. opstart af en 

ungdomsafdeling på sigt. 

Da klubben har overtaget bådhus1.1. har bestyrelsen bedt bådhusudvalget om at revidere brugs- og 

benyttelses aftalen for bådhuse og vinterpladsen. Bådhusudvalget er kommet med et udkast som 

bestyrelsen har godkendt. Bestyrelse blev enige om, at forslaget/ændring skulle forlægges 

generalforsamlingen (Forslag 2).  

Projekt nyt Klubhus, har afvent et lovet udspil fra kommune om et evt. medlemsmøde vedr.  

kommunes plan for et søsportscenter.  

Som bekendt for de flest ændrede kommunen placeringen af Søsportscenteret og oplevelsescenter 

til nordhavnen, hvilket har medført en nyt syn på vores planer om Nyt klubhus fra kommunen.   

Bestyrelsen har derfor besluttet at gå i gang med undersøgelse af muligheder for finansiering af 

projektet som er udarbejdet af det udvalg af  medlemmer som blev nedsat ved medlemsmødet  d. 

24. januar 2019.  

Vi blev af kommunen inviteret til et virtuelt interview med kommunes rådgiver BARK vedr. planen 

for udvikling af havneområdet i Nykøbing i lighed med de øvrige interessenter.   

Morsø Kommuner har netop i denne uge offentliggjort en udviklingsplan for Nykøbing Mors Havn 

som kan hentes på kommunes hjemmeside.  

I 20/21 har medlemmerne leveret mange frivillige arbejdstimer, kørsel med bådstativer og 

bådvogne, vedligeholdelsesopgaver af havn og bygninger mv. samt som ”havnefoged”. Værdien af 

medlemmernes hjælp med at drive marinaen har nok en værdi af c. 880.000, - kr. til 1mil kr.  

Havde vi ikke den skare af medlemmer der servicerer medlemmer med kørsel af både mv, og  yder 

en frivillig indsat og hjælper vore gæstesejler var vores økonomiske situation nok en lidt anden.  

Der skal lyde en stor tak fra bestyrelsen til de medlemmer der løser mange af de praktiske opgaver 

vi har. WELL DON! 

Tak til den lokale presse for bevågenhed og omtale af MS&M i år 2021. 

Tak til Morsø kommunes embedsmænd og lokalpolitikere, Morsø Turistkontor, DS og FLID, samt 

forretningsforbindelser for godt samarbejdet i 2021. 
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Jeg vil afslutte bestyrelsens beretning med en stor tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer for et 

utroligt godt og konstruktiv samarbejde i 2021.  

 

 

På bestyrelsens vegn 

Formand Lars Østergaard 

 

 

 

 


