Hundested Motor- og sejlklub
Generalforsamling d. 24. marts 2019 – referat
Dagsorden:
1.
Valg af dirigent.
2.

Bestyrelsens beretning.

3.
4.

Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for
det kommende år.
Behandling af evt. indkomne forslag.

5.
a.
b.

Fastsættelse af kontingent mv.
Fastsættelse af medlemskontingenter
Fastsættelse af indskud

6.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Valg:
valg af formand (ulige år).
valg af kasserer (lige år).
valg af klubhusformand (ulige år).
valg af bestyrelsesmedlemmer.
valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
valg af minimum 3 personer til Festudvalget.
Valg af 2-4 personer til Sejladsudvalget.
Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.

7.

Eventuelt

1) Valg af dirigent Formanden foreslog Annette Westh som dirigent. Annette blev valgt og hun
konstaterede at generalforsamlingen var blevet indkaldt lovligt i forhold til vedtægterne og at også
dagsordenen ligeledes var i overensstemmelse med vedtægterne. Dermed var generalforsamlingen
beslutningsdygtig.
2) Bestyrelsens beretning For en en mere detaljeret gennemgang af årets begivenheder og hændelser
henvises til den udsendte beretning. Overordnet set lagde formanden i beretningen vægt på
bestyrelsens ønske om at skaffe flere medlemmer og foreningens økonomi. Det er to sider af samme
sag – flere medlemmer giver en bedre økonomi. Det endte med lidt færre medlemmer og en mindre
underskud. Bestemt ikke noget dramatisk da en del af udgifterne var ekstraordinære. Formanden
lagde op til en drøftelse af om klubben skal blive ved med at være med i dansk sejlunion. Det koster
ca. 10.000 kroner om året. Penge man godt kunne bruge i forenings-kassen. Får man nok for
pengene? Den nyanlagte terrasse og renoveringen af billardbordet er forbedringer der formentlig
kan trække flere til klubben. Bestyrelsen lægger vægt på det sociale aspekt, understregede
formanden. Sejl med dage og foredrag på klubaftenerne er også arrangementer der tiltrækker nye
medlemmer. Betyrelsen måtte a flyse Hesselø Rundt kapsejladsen. Kapsejlads-udvalget måtte melde
fra som arrangør, og da der ikke var andre der havde tilstrækkelig med viden til at stå for
arrangementet. I slutningen af året fik medlemmer af HMS mulighed for at få en meget billig sejlerundervisning. F.eks. Duelighedsbevis i klubbens regi. Ikke ret mange benyttede sig af det, men
formanden vil arbejde videre med sagen i indeværende år. Bestyrelsen satser i øvrigt på at arrangere
en fiskekonkurrence i forbindelse med Sildens Dag Begge arrangementer skal skabe
opmærksomhed om HMS ligesom der meget gerne måtte være en økonomisk gevinst for klubben
og dermed medlemmerne. I den efterfølgende diskussion gav nogle medlemmer udtryk for at de
ikke gik ind for en udmeldelse af Dansk Sejlunion for at spare de ca. 10.000 kroner et medlemskab
koster for HMS. Det blev anført at de fandt det vigtigt at klubben er med i unionen fordi den
repræsenterer vore interesser rent politisk og arbejder for at fremme sejlsporten. Andre gjorde
opmærksom på at Tursejlerne jo også arbejdede politisk på samme måde, og at medlemskab af den
organisation er meget billigere. HMS er i dag medlemmer af både Dansk Sejlunion og Tursejlerne.
Der var uenighed om formalia – altså kan bestyrelsen egenhændigt melde HMS ud af Dansk

sejlunion – eller, skal det ske ved en generalforsamling. Der blev talt for begge muligheder, men da
der ikke var konkrete forslag om at gå videre med spørgsmålet blev det ved diskussionen. Med
hensyn til Hesselø Rundt har man fortsat ingen til at stå for arrangementet i år. Der skal ske en
hurtig afklaring, og det blev besluttet at spørge Lynæs Sejlklub om de har den nødvendige
ekspertice til at stå for kapsejladsen i samarbejde med HMS. Hesselø Rundt vil blive a flyst hvis
man ikke finder en løsning på problemet. Pinseturen til Nykøbing bliver gennemført i år – der vil i
god tid blive sendt mail ud til medlemmerne. Ivan Jensen står for dette arrangement.
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det
kommende år. For en mere detaljeret indsigt i årets regnskab henvises til det udsendte regnskab.
Som sagt måtte man konstatere at der er et mindre underskud. Kassereren forklarede at
underskuddet vil blive endnu mindre på grund af nogle efterbetalingerne fra bl.a. fiskeriforeningen,
der jo har lokaler ved siden af vores. Kassereren har igennem 2018 forsøgt at finde ud af i hvor
udstrækning HMS har betalt for naboforeningens el og vand. Det har vist sig at Fiskeriforeningen
har opstillet en bi-elmåler, sådan at man kunne opgøre deres forbrug præcist. Værre ser det ud for
vandforbruget – der er endnu ikke opsat en vandmåler i Fiskeriforeningen. Derfor har HMS stået for
alle udgifterne til vand. Det har naturligvis belastet regnskabet i negativ retning. Årsagen er også et
ekstraordinært stort vandforbrug på grund af nogle løbende toiletter – både hos og os, men muligvis
også hos Fiskeriforeningen. Når Fiskeriforeningen fremover selv betaler for vand og et eventuelt
vandspild vil det selvsagt have en positiv betydning for budgettet for de kommende år, fremhævede
kasseren. Klubbens sekretær har også været i gang med at luge ud i unødvendige digitale udgifter,
og de besparelser vil slå fuldt igennem fremover og for det aktuelle budget. Der er nu 97
medlemmer af klubben – det var 107 året før. Kasseren oplyste at han har søgt DGI om midler til
renovering af klubhuset, nyt køkken og møblement til terrassen. Regnskabet blev godkendt.
Budgettet for 2019 blev præsenteret og gennemgået. Generalforsamlingen udtrykte ønske om, at
budgettet næste gang blev udsendt/ophængt på lige fod med regnskabet.
4) Behandling af evt. indkomne forslag. Der var ingen forslag.
5) Fastsættelse af kontingent mv. Kontingentet og indskud er uændret, d.v.s. 450 kr årligt for
passive medlemmer og B-medlemmer, og 650 kr. for A-medlemmer
6) Valg: a. valg af formand (ulige år). Dan Rylinger blev genvalgt for 2 år b. valg af kasserer (lige
år). c. valg af klubhusformand (ulige år). Ramus Rude blev genvalgt for 2 år d. valg af
bestyrelsesmedlemmer Steffen Lunn og Erik Pallesen blev genvalgt for 2 år e. valg af 2 suppleanter
til bestyrelsen. Niels Roos blev genvalgt for 1 år og Rolf Christensen blev valgt for 1 år. f. valg af
minimum 3 personer til Festudvalget. g. Valg af 2-4 personer til Sejlads-udvalget. h. Valg af 2
revisorer samt 1 revisorsuppleant. Tony Guhle og Ole Wedel blev genvalgt som revisorer for 1 år
John Rømer Parby blev valgt som revisorsuppleant for 1 år. Sejladsudvalg: Poul Jensen, Niels Hove
og Kurt Madsen . Festudvalg: Da medlemmerne af festudvalget ikke havde tilkendegivet, hvorvidt
de ønskede at modtage genvalg, vil bestyrelsen henvende sig til de tidligere medlemmer ad hoc som
behovet for hjælp opstår.
7) Eventuelt Der blev stillet spørgsmål om hvem der kan bruge den nye terrasse. Formanden har
aftalt med Havnen at den naturligvis kan bruges af medlemmerne, af de der lejer lokalet og af
gæstesejlere. De sidstnævnte får ikke adgang til køb af drikkevarer i klubben. Dirigenten Annette
Westh erklærede generalforsamlingen for afsluttet og formanden takkede forsamlingen for god ro
og orden, samt dirigenten for veludført gerning.
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