
 Motorbådsklubben Guldborgsund 28. februar 2019 

1 

  

Referat fra MG generalforsamling 2019, torsdag d. 28. februar 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent. –  

John Kildsgaard bød velkommen. Udtrykte glæde over det pæne fremmøde. 

Bestyrelsen foreslog Walter Tentschert som dirigent, hvilket forsamlingen godkendte. 

Walter konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt jf. lovene, og dermed beslutningsdygtig. 

 

2. Valg af stemmetællere. –  

Bent og Birger blev valgt som stemmetællere. Der blev konstateret 32 fremmødte, og 27 
stemmeberettigede. 

 

3. bestyrelsen beretning for det forløbne år.  

Formanden aflagde bestyrelsens beretning. (vedlagt referat). 
Herefter var der en kort debat om følgende emner. 
Gennemsejling af bro og havn ved evt. nyt ”Ø-Projekt”. 
Klubben skal være opmærksom, og give meninger til kende. 
Der blev ønsket at referaterne fra AMBA møderne udsendes til medlemmerne når de modtages, 
hvilket blev lovet. 
Beretningen blev godkendt. 

 

4. Regnskab.  

Kasseren fremlagde regnskabet.  
Vi har pt. et bevilget overtræk på vores konto på ca. 8.000 kr. Dette forventes dog desværre lidt 
større i perioder indtil videre. Baggrund er vore byggeri, hvor vi har brugt formuen. 
Værdierne er nu i huset, selv om det ikke umiddelbart kan gøres op. 
Heldigvis er det nu sådan at vi kan få refunderet en del af vores elafgifter af det forbrug der er på 
broeren. Dette har hjulpet os lidt. 
Kassereren fik opbakning til at give formanden en gratis bådplads i 2019, på baggrund af 
arbejdet med genopførelsen af klubhuset.  
Regnskabet blev godkendt. 
 

5. Fastsættelse af kontingent, pladsleje og andre afgifter. –  

Kontingent og pladsleje blev fastsat til at være uændret. 
 

6. Behandling af indkomne forslag. –  

a. Ændringsforslag af vedtægter 

Forslag til vedtægtsændringer blev godkendt. 22 stemte  for og der var krævet minimum 
18. (2/3 af de fremmødte stemmeberettigede) 
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b. Ændring af logo 

Vdr. Logo så var der fremkommet et ændringsforslag til det af bestyrelsen udsendte 
oplæg. 
18 stemte for bestyrelsens forslag, hvorfor det er dette som der arbejdes videre med.  

 

 

7. Valg i ulige år:  

o 1 formand  John Kildsgaard Genvalgt  

o 3 Bestyrelsesmedlemmer Bent Lund Jensen Genvalg 

o         Lasse Christensen Genvalgt 

o                Claus Walther Hinsch Blev nyvalgt  

 

8. Valg af 2 revisorer   René Wulf   Genvalgt 

Walter Tentschert Genvalgt 

o Valg af 1 revisorsuppleant.  

John Olsen  Blev nyvalgt  

 

 

  

9. Eventuelt. –  

John Ole orienterede om dialog med kommune omkring ekstraordinært tilskud 

 

Efterfølgende blev de Gule ærter indtaget med god appetit. 

 

Referent: John Kildsgaard/Lasse Christensen  
 

 

 


