
   

Hundested Motor & Sejlklub 
 

Referat fra ordinær generalforsamling   

11. marts 2018, kl. 10.00. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning. 

3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt buget for det 

kommende år. 

4. Behandling af eventuelt indkomne forslag. 

a. Debatoplæg fra Erik Hauch ”Fremtiden for HMS”. 

5. Fastsættelse af medlemskontingenter og indskud mv. 

a. Fastsættelse af medlemskontingent. 

b. Fastsættelse af indskud. 

6. Valg: 

a. Valg af formand (ulige år). 

b. Valg af kasserer (lige år). 

c. Valg af klubhusformand (ulige år). 

d. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

e. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

f. Valg af 3 personer til Festudvalget. 

g. Valg af 2 til 4 personer til Sejladsudvalget. 

h. Valg 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 

7. Eventuelt 

 

 

Dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent 

Formanden bød velkommen og bad forsamlingen om at mindes Peter Bo Nielsen med et minuts 

stilhed. 

Formanden foreslog Steffen Lunn som dirigent. Steffen Lunn blev valgt og konstaterede at 

generalforsamlingen var indkaldt på lovlig vis i henhold vedtægterne og dermed beslutningsdygtig, 

samt at dagsordenen ligeledes var i overensstemmelse vedtægterne. 

 

 

Dagsordenens pkt. 2. Bestyrelsens beretning 

Årsberetning 2017 

Formanden, Flemming Nielsen, aflagde bestyrelsens beretning og gennemgik det forgangne års 

aktiviteter. Ved at se i gamle beretninger kunne formanden konstatere, at beretningens indhold mht. 

vejret, ønsket om flere medlemmer og flere deltagere i arrangementer ikke havde ændret sig meget i 

de sidste 15 år. 

Sejlsæsonen. Sejlsæsonen var normal: blæsende, kølig og regnfuld. 

Havnen. Masteskuret er flyttet til den nye havn. I løbet af 2018 vil der komme en ny mastekran med 

en løftehøjde på 13 m og et udlæg på 2,5 m, samt en løftekapacitet på 1600 kg. Kranen vil også 

blive godkendt til personløft og til joller. 
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Sammenkomster. Der blev afholdt standerhejsnings- og standernedtagningssammenkomster med 

fællesspisning, samt nytårskur med fælles buffet. Der har været 12 til 20 deltagere til hvert 

arrangement. 

Klubaftener. I sæsonens start havde vi Maritimt byttemarked + redningsvest kontrol. I februar i år 

var der arrangeret besøg på Hundested Propellerfabrik, med 35 deltagere fra HMS og Sejlklubben 

Lynæs. I de øvrige klubaftener har medlemmerne mødtes den første onsdag i måneden. 

Aftenkapsejladser. Der blev afholdt 13 ud af 18 sejladser. 8 både deltog i sejladserne. 

Vinderen af forårssejladserne blev Michael Schoenning 

Vinderen af efterårssejladserne blev Kurt Færch Madsen 

Tursejladser. Pinseturen gik til Nykøbing med 20-30 deltagere. 

Grillaftener. Gert Larsen stod for sommerens grillaftener, som var godt besøgt. 

Sct. Hans aften. Grillen var tændt så de fremmødte kunne stege eget kød mm. 

Bankospil. Der blev afholdt et ”Andespil” lige før Mortens aften samt en bankoaften i februar med 

”kødpræmier”.  

2. september (sildens dag). 

Den 2. september var årets højdepunkt i klubbens aktiviteter, hvor klubben afholdt kapsejlads 

Hesselø rundt såvel som åbent hus i klubben. 

Hesselø Rundt havde 19 tilmeldte både, hvoraf dog kun 11 fuldførte på grund af godt vejr, sol og 

ingen vind. Vinderen af sejladsen for både uden målerbrev blev Niels Hove. 

I klubhuset blev der serveret sildetallerkener og drikkevarer. Dagen blev en stor succes på grund af 

de mange hårdt arbejdende klubmedlemmer og ikke mindst fordi bandet, Miami, ved Jørgen 

Ljungberg, spillede foran klubhuset om eftermiddagen. 

Årsafslutning. 

I december mødtes alle der havde deltaget i udvalg, aktiviteter samt bestyrelsesarbejde i årets løb til 

gløgg og æbleskiver. 

 

Formanden takkede alle der havde været med i bestyrelse, udvalg og andre klubaktiviteter. 

 

 

Dagsordenens pkt. 3. Forelæggelse af revideret regnskab samt budget for 2015 

Kassereren gennemgik årsregnskabet for 2017, der var udsendt sammen med indkaldelsen til 

generalforsamlingen, og budgettet for 2018. 

 

Driftsregnskab. 

Driftsregnskabet for 2017 gav et lille underskud på 2493 kr.  

 

Ingen bemærkninger til status. 

 

Driftsregnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

Budget 2018. 

For 2018 forventes udgifterne at blive som i 2017. For at budgettet skal balancere, skal vi have en 

tilgang af 10 nye medlemmer i 2018 

 

Budgettet blev taget til efterretning. 

 

Dagsordenens pkt. 4. Indkomne forslag  

Der var indkommet et debatoplæg, Fremtiden for HMS, fra Erik Hauch. Oplægget var udsendt 

sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. 
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Baggrunden for debatoplægget var Eriks bekymring over den stadige nedgang i medlemstal og 

økonomi, stigende gennemsnitsalder og manglende tilgang af nye medlemmer. 

 

Erik Hauch gennemgik debatoplægget, hvorefter der var en livlig debat, hvor forskellige scenarier 

og tiltag for klubbens fremtid blev diskuteret. 

 

Dirigenten takkede medlemmerne for deres indlæg og lukkede debatten. 

 

 

Dagsordenens pkt. 5. Fastsættelse af kontingent og indskud 

Bestyrelsen foreslog at bibeholde kontingenterne for alle medlemskategorier, hvilket blev vedtaget. 

 

For 2019 bliver kontingenterne: 

 

Aktive medlemmer: A-medlemmer, 650 kr.  

B-medlemmer, 450 kr. 

Passive medlemmer: P-medlemmer, 450 kr. 

 

Der var en kort diskussion om at sløjfe eller bibeholde indskuddet. Indskuddet i HMS forblev 

uændret på kr. 500. 

 

HMS har pr. 11. marts 2018, 107 medlemmer fordelt på kategorierne: 

 

Aktive: 46 A-medlemmer  

36 B-medlemmer 

2 æresmedlemmer 

 

7 medlemmer mangler at betale kontingent. 

 

 

 

Dagsordenens pkt. 6. Valg til HMS’s bestyrelse 

 

a. Formand 

Dan Rylinger blev valgt for et år. 

b. Kasserer 

Ivan Jensen blev valg for to år. 

c. Bestyrelsesmedlemmer 

Erik Hauch blev genvalgt for 2 år. 

Pieter Raunwe blev valgt for 2 år. 

Steffen Lunn blev valgt for 1 år 

Erik Pallesen blev valgt for 1 år. 

d. Suppleanter 

Niels Roos.  

e. Revisorer 

Tony Guhle fortsætter. 

Ole Wedel. 

f. Revisorsuppleanter 

Flemming Vinter fortsætter. 

g. Klubhusformand 

Rasmus Rude var ikke på valg og fortsatte. 
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Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde. 

 

Valg til udvalg: 

 

Festudvalg 

Marianne Illemann, Eva Bengtson, Solveig Johannesen, Birte og Olaf Ilsø og Bente Nielsen. 

Sejladsudvalg 

Kurt Færch Madsen, Niels Hove, Michael Schoening og Poul Jensen. 

Tursejladsudvalg 

(ikke valgt) 

 

Dagsordenens pkt.7. Eventuelt 

Der var ingen punkter under eventuelt 

 

Afslutning af generalforsamling 

Steffen Lunn erklærede generalforsamlingen for afsluttet og formanden takkede forsamlingen for 

god ro og orden, samt dirigenten for en vel gennemført generalforsamling. 

 

Ole Wedel takkede formanden for hans store indsats og formanden takkede Ole Wedel, Kurt Færch 

og Poul Jensen for deres indsats i bestyrelse og udvalg. De afgående fik vingaver. 

 

 

 

Referent: Poul Jensen. 


