Velkommen til Marstal Sejlklub Generalforsamling 2021
i Marstal Sejlklub den 26. marts 2022
Vi i bestyrelsen har peget på Ole Stryhn som dirigent, eller er der andre i
salen der kunne tænke sig dette hverv. Allan Vestergaard erstatter Ole.

Formandsberetning:
På sidste generalforsamling (9. oktober 2021) fik vi valgt fire nye
medlemmer i bestyrelsen, Laila Eriksen, Susanne Paluzewski-Hau, Mads
Paluzewski-Hau og Helmuth Andersen. Udtrådt fra bestyrelsesarbejdet:
Torben Kyhl, Henning Bager og Kjeld Henriksen.
Standerhejsningen blev gennemført og optaget på video. Derfor blev flag
gast tjansen ikke fordelt på ret mange og det er en udfordring for os.
I løbet af sommeren blev der gennemført en Birkholmstur og Ærø rundt
kapsejlads.
Inden standerstrygning og rævejagten sidste lørdag i september, fik vi
lavet en ny oprydning af vores arealer, så disse kunne gå vinteren i møde.
Corona restriktioner har igen i år påvirket vores aktiviteter og desværre
blev det nødvendigt at aflyse den planlagte Sommerfest.
Heldigvis fik vi gennemført en generalforsamling for 2019/2020 i starten
af oktober måned. Den ny bestyrelse har kommet igennem godkendelses
proces hos Bankerne, og de fleste administrative funktioner er på plads.
Den største udfordring i Sejlklubben lige nu er Masteteltet og den tilstand
det befinder sig i. Der er gennemført nogle midlertidige
tiltag/forbedringer, men det ser ud til at vi ikke kommer udenom en
større renovation.

Klubhuset har i 2021 været lejet ud 14 gange til vores medlemmer og det
synes vi er tilfredsstillende.
I december fik vi lavet en aftale med Bente Friis Andersen, der vil se på
vores værktøj og proces i forbindelse med betaling og bogføring. Det har
været en stejl indlæringskurve at komme igennem og vi håber fortsat at
Bente vil påtage sig så meget som muligt af denne krævende opgave. Stor
tak til Bente for hendes engagement.
Tilslut vil jeg gerne sige tak til alle der ydet en indsats for Marstal Sejlklub
i året der er gået, og håber i er friske på en ny tørn i 2022.
Også en tak til udvalgene og bestyrelsen for godt samarbejde.
Med disse ord vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingen.

