
Referat af ordinær generalforsamling i sejlklubben Møn 16. november 2022. 

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Erik Rasmussen blev foreslået og valgt som dirigent.  Bendt Jespersen blev valgt til referent. 

Bestyrelsens beretning forelagt af formand Anders Christiansen og godkendt af generalforsamlingen. 

Se vedhæftede beretning. 

Kapsejladsudvalgets beretning: Bent Larsen lykønskede Inger og Jens med deres sejr i årets 

onsdagskapsejlads med folkebåden ’Aglaia’   og uddelte vandrepokalen.  

Klubhusudvalget: Stor tak til Anne og Erik for deres frivillige arbejde med at holde klubhuset rent og 

ordentligt såvel ude som inde. Taghætter er utætte på hele bygningen. Bygningen blev opført i 1980’erne 

og trænger efterhånden til et grundigt eftersyn – især kommunens halvdel. 

Informationsudvalget: Hjemmesiden styres af Jens – tak for dette. Mange meddelelser foregår pr e-mail 

med korte informationsbreve. Dette fungerer godt og tilfredsstillende for medlemmerne. 

Motorbådsudvalget: Claus berettede om et ønske om genoptagelse af tirsdagsmødeaftner – dog uden den 

store succes. 

Aktivitetsudvalget: Et velbesøgt foredrag i februar måned på Stege skole – godt gennemført trods Corona 

restriktioner. Arbejder med flere planer for vinteren.

Havneudvalget: Et stort arbejde i kulissen med mange personalerokeringer i Vordingborg kommunes 

administration såvel som nyvalg gør at vi føler os sat tilbage – igen og igen. Henrik og Anders deltager i 

mange møder i havneudvalg og havneråd. Stor fokus på vinterbådpladser, masteopbevaring og mastekran. 

Beretningerne er godkendt.

Fremlæggelse af revideret regnskab – vedhæftet. 

Regnskabet er godkendt af generalforsamlingen. 

Fastsættelse af kontingent. 

Kontingentet foreslået uændret og godkendt af generalforsamlingen.

Behandling af indkomne forslag.  Ingen forslag modtaget.



Valg til bestyrelsen: 

-formand.  Anders er villig til genvalg og blev genvalgt. 

- 3.bestyrelsesmedlemmerpå valg:  Claus Pedersen og Stig Andersen er villige til genvalg, Bent Larsen 

ønsker ikke genvalg.  Claus og Stig blev genvalgt. Allan Schmidt blev foreslået og valgt.

- 1 bestyrelsessuppleant. – Jens Refstrup blev nyvalgt som suppleant.

- 2 revisorer. Erik Rasmussen og Britta Kjøngsdal blev genvalgt som revisorer.

- 1 revisor-suppleant: Lars Bo Bomholt blev valgt. 

Eventuelt. 

Drøftelser af optagning og søsætning af lystfartøjer. Stor fokus på sikkerheden omkring stativer hvor løse 

bukke frarådes til større sejlbåde. Forslag om udlevering og påsætning af små mærkater på alle både for 

stropløftepunkter. Stor tak til Bendt, Henrik og Claus for et veludført arbejde.  

Drøftelser af husbåde og placering af samme – nyt forslag om placering inderst i lystbådehavnen forelagt. 

Drøftelse af udveksling af sejlerminder fra hinanden i klubben- som vinteraktivitet. Vel modtaget 

Referent: Bendt Wittrock Jespersen. Dirigent: Erik Rasmussen


