Frederikssund, 18. marts 2017

REFERAT af
MSM's 50. ordinære generalforsamling
Lørdag den 18. marts 2017 kl. 15.00 i FD’s klubhus
Dagsorden:
1.

Valg af dirigent
Asger Røngren blev valgt

2.

Bestyrelsens beretning for det forløbne år og planer for det næste år
Formandens beretning og beretningerne fra Aktivitetsudvalget, Sejlerskolen,
Kapsejladsudvalget og Pigesejlerne kan læses på hjemmesiden.

3.

Forelæggelse af regnskab for 2016 til godkendelse
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4.

Forelæggelse af budget 2017 til orientering
Kassereren orienterede om Budget 2017

5.

Fastsættelse af kontingent
Kontingentet forbliver uændret.

6.

Valg af formand (Pia Eliasson ikke på valg)

7.

Valg af kasserer (Søren Ødegaard modtager ikke genvalg)
Formanden takkede Søren Ødegård for 6 års indsat for klubben.
Ulrika Rückert Karlsson blev valgt til ny kasserer, med den tilføjelse at hun ikke
pålægges andre bestyrelsesopgaver.

8.

Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Karsten Roursgaard (modtager genvalg)
Marie Drost (modtager genvalg)
Jacob Christensen (ikke på valg)
Flemming de Lichtenberg (ikke på valg)
Per Dyrhof (ikke på valg)
Marie Drost og Karsten Roursgaard blev genvalgt.

9.

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant:
Ulrika Rückert Karlsson (modtager genvalg)
Maibritt Vad (modtager genvalg)
René Hansen (modtager genvalg)
Peter Drost blev valgt som ny revisor.
Maibritt Vad og René Hansen blev genvalgt.

10.

11.

Behandling af eventuelt indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

Eventuelt
Bestyrelsen ved Flemming de Lichtenberg fremlagde forhandlingssituationen
vedrørende Klubbens fremtidige brug af klubhuset. Der er aftalt en forståelse
mellem Jeppe og Klubben om at vi betaler et årligt beløb på kr. 17.500 for
klubbens brug af klublokalet, et depotrum til vores ting og opbevaring af vores
porcelæn mv. Beløbet reguleres efter antal medlemmer i klubben.
Diskussionen tog udgangspunkt i at klubben ikke skal betale for noget som
andre brugere i havnen får gratis. Der kom mange kommentarer bl.a. om
hævning af pladslejen, betaling for en nøgleordning, særlig pris for MSM
medlemmer for leje af lokalet, problemet med at udlejning af lokalet kan blokere
for andres brug i sejlsæsonen.
Konklusionen af diskussionen blev at aftalens indhold lød fornuftig og
Bestyrelsen forhandler videre med Jeppe. Bestyrelsen kan så skønne om
aftalen indgås eller der indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling.
Flemming sluttede af med at fremhæve at forhandlingen med Jeppe var forgået
i en god og konstruktiv atmosfære.
Karsten Roursgaard oplyste at der den 20. og 21. maj afholdes et stort
jollestævne med op til 400 joller. Skulle man have lyst til at give en hånd med,
så kontakt venligst Karsten.
Dirigenten gav ordet til formanden, som takkede for god ro og orden.
Efterfølgende var der smørrebrød til deltagerne.
Da det var den 50. generalforsamling blev der serveret et glas mousserende vin
inden mødets start.

Referent: Karsten Roursgaard

