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Referat fra Svendborg Marineforenings 102. generalforsamling, den 13. februar 2016. 

 

Flaghejsning kl. 16.00  Kong Christian……… 

 

Formanden bød på bestyrelsens vegne  velkommen til denne 102. generalforsamling for Svendborg 

Marineforening. 

 

Før vi starter generalforsamlingen, har vi en afsløring, som vil skal gøre. I har jo nok alle set, at kastanjetræet 

er blevet lidt amputeret, og der nu et etableret parkeringsplads. Vi har bedt træskulptøren Søren Brynjolf, som 

er til stede her i dag, om at gøre stubben til stationært maritimt kunstværk, som vi alle kan glæde os over i 

fremtiden.  

Søren fik ordet og fortalte om tilvejebringelse af kunstværket.  

Derefter blev skulpturen afsløret af foreningens 2 æresmedlemmer: Kurt Kaysen og Bent Sivertsen. 

Afsløringen blev markeret med kanonsalut. 

 

Det er meget glædeligt, at så mange er mødt op. Det vidner om en trofast og god interesse for vores forening.  

Vi udgør i dag en repræsentativ del af medlemsskaren. 

 

Flaggaster  - klar ved flaget. 

 

Sæt flaget på halv. 

 

Jeg vil bede forsamlingen rejse sig for at mindes afdøde kammerater. 

 

Siden sidste generalforsamling har vi mistet 10 gode kammerater: 

 Steffen Kramer Nielsen   28. marts 2015 

 Torben Nielsen   04. april 2015 

 Jørn Martin Windelev   28. maj 2015 

 Søren Højelsen   16. juni 2015 

 Anker Lauritsen   20. juli 2015 

 Poul Henning Gam-Jensen  02. august 2015 

 Søren Munch    06. august 2015 

 Poul Bøjsen Madsen   25. september 2015 (indmeldt i 1949 – 67 år) 

 Børge Ebengaard-Jørgensen  21. oktober 2015 

 Jørgen Gertz Pedersen   13. januar 2016 

 
Æret være Deres minde 
 

Flaggaster klar ved flaget.  Sæt flaget på hel. 
 

Jeg vil herefter gå over til overrækkelse af emblemer til jubilarer og og emblemer til nye medlemmer. 

 

Årets mariner 2015 blev Gunner Markussen, som fik sin medalje i forbindelse med nytårsmønstringen. 

 

I år er der et medlem, som skal have sit 50-års tegn og et 25-års tegn for trofast medlemskab af foreningen. 
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 Niels Højlund Hansen skal have sit 50-års tegn,  

 Svend Nissen Alm skal have sit 25 års tegn. (var ikke tilstede) 

 

Svendborg Marineforening er umådelig stolte over, at kunne mønstre så mange trofaste medlemmer. Der er 

ikke mange andre foreninger, der kan bryste sig af så mange medlemmer med så høj anciennitet, som vi har i 

Svendborg Marineforening.  

Efterfølgende fik Erik Sten Larsen som nyt medlem, overrakt medlemsemblemet. 

 
 

Generalforsamlingen åbnes, i henhold til den omdelte dagsorden.  
 

Dagsorden : 
1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning. 

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. 

4. Bestyrelsens forslag. 

5. Indkomne forslag. Fra Kurt Kølle om håndtering af tilmelding til arrangementer i bladet og på hjemmesiden. 

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. 

7. Valg til bestyrelsen. 

På valg er Formand Erik Bodal. 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Walter Storm og Finn Nielsen. 

Suppleant: Kaj Kruse. 

2. suppleant Bestyrelsen foreslår Henning Ibsen Hansen 

      8.   Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant 

             Torben Tranberg Jensen og Flemming Hansen og suppleant Kurt Kaysen. 

9  Valg af sendemænd til sendemandsmødet. 

10 . Valg af flagbærere og reserveflagbærer. 

11   Eventuelt. 

 

  

 

Pkt. 1  Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår Torben Tranberg Jensen. Referent: Jim Mollerup 

 Disse blev godkendt. Til stemmeudvalg valgtes Finn Ellyt og Henning Ipsen. 

 Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, ved annonce i vort blad, 

opslag på hjemmesiden og ved opslag i marinestuen samt annonce i Amtsavisen. 

 87 medlemmer var tilstede. 

 

Pkt. 2. Beretning ved formanden: 

Efter vort 100-års jublæumsår glædede vi os alle til at slappe af og komme ind i en normal rolig gænge. Det 

skulle vise sig, at vi havde gjort regning unden vært.  

I efteråret 2014 havde bestyrelsen fået medlemmernes opbakning til at arbejde videre med at finde større 

lokaler. 

Da den dejlige ejendom Færgevej 5 var sat til salg og flere medlemmer mente, at det ville være et passende 

hus til en Marinestue. Der var lige et par detaljer, som først skulle på plads. Der skulle skaffes penge til købet. 

En stor del af pengene havde vi fra donationen fra A.P.Møllers fond, som vi fik til at indrette vor tidligere 

marinestue, der var også lidt i banken, men der manglede stadig et pænt beløb. Det manglende beløb ansøgte 

vi om i en ny ansøgning til A.P.Møllers fond.  

Glæden var stor, da tilsagnet kom. Så kunne vi igen trække i arbejdstøjet, og jeg må sige til alles ros, der blev 

virkelig arbejdet målrettet og seriøst.  
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Der blev lavet projekt, indhentet priser, eget arbejde blev udført, håndværkerne udførte et pænt stykke  

arbejde. 

Det var virkelig en stor fornøjelse at se det sammenhold og opbakning, som medlemmerne lagde i vort nye 

hus. 

Tak til Niels Højlund Hansen for at vi fik handlen på plads.  

 

Fredag, den 25. september 2015 flyttede vi de sidste efftekter fra Havnepladsen 5 og i samlet flok med vor 

sækkespibepiller Lars Foldager i front, marcherede vi til vort nye domicil. Indretningen indvendig var næsten 

på plads, således vi kunne indvie med deltagelse af repræsentanter fra A.P.Møller og Hustru Chastine Mc-

Kinney Møllers Fond til almene Formål, Svendborgs borgmester Lars Erik Hornemann, Danmarks 

Marineforenings landsformand Jens Ole Løje Jensen, distriktsrepræsentanter, repræsentanter fra andre 

lokalafdelinger i landet, Svendborg Marineforenings egne medlemmer, leverandører, håndværkere, naboer og 

gode venner af foreningen.  

En dag vi sent vil glemme. 

 

Vi kan vel også godt tillade os at sige, at udenomsarealerne i store træk er færdige. Der vil selvfølgelig altid 

være småting som kan forbedres, og det vil vi tage hen ad vejen. 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle de, som på den ene eller den anden måde har bidraget til 

det resultat, som vi nu alle kan glæde os over. Der er selvfølgelig enkeltpersoner, som har ydet en 

ekstraordinær stor indsats, og som skulle have en ekstraordinær tak, men det vil jeg undlade, for ikke at 

glemme nogen. 

 

Alle disse aktiviteter har været omtalt i den skrevne presse.  

 

Medlemmerne har taget godt imod de nye omgivelser og de muligheder, som disse giver. 

Vi kan igen konstatere, at der er et  stadig større fremmøde hver lørdag, hvilket smitter positivt af på 

foreningens økonomi.  

 

Nu har vi fået den plads, som foreningen har haft så stort behov for de seneste år. Vi må ligeledes konstatere, 

at de faste omkostninger nu er af et omfang, så vi vil kunne klare os selv med en vigende medlemstilgang.  

 

Vi vil gerne takke alle de såkaldte gamle medlemmer for altid at tage godt imod de nye. Det betyder meget 

for den samlede trivsel, at nye medlemmer føler sig velkommen og hurtigt bliver inddraget i fællesskabet. 

Vi er alle forpligtet, forstået på den måde, at vi alle er åbne over for hinanden såvel gamle som nye 

medlemmer.  

 

Jeg vil også opfordre alle proponenterne til at tage vare om nye medlemmer, som de proponerer, således 

ingen nye kommer og føler sig udenfor. De første gange et nyt medlem deltager i vore aktiviteter, kunne jo 

godt være sammen med proponenten. 

 

Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at slå fast, at her i afdelingen er vi alle lige. Om man har aftjent sin 

værnepligt i søværn eller andet værn, sejlet i kortere eller længere tid i handelsflåden, eller har stor interesse 

for den maritime verden, og på den ene eller anden måde deltager i den,  så er man fuldgyldigt medlem, når 

bestyrelsen har godkendt medlemmet. Jeg kan tilføje, at vi endnu aldrig har haft en afstemning om optagelse, 

det har altid været enstemmigt.  
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I den senere tid kan vi mærke en større interesse for, at blive optaget som medlem, hvilket medfører, at 

bestyrelsen må afvise ansøgere, som ikke har relationer til foreningen.  

 

Vi er ligeledes også blevet mere beviste om, og stiller konkrete krav til nye medlemme om i hvilket omfang, 

de kan bidrage til foreningens drift. 

 

Vi er en stor forening med mange arrangementer, og da vi alle udfører frivilligt arbejde, er det en pligt, at vi 

alle hjælper til, hvor man kan. Det er fundamentet for, at vi alle befinder os godt i hinandens selskab. Derfor 

stiller vi krav til nye medlemmer. 

 

Marinestuen er et stort aktiv for foreningen, og det er glædeligt at se, at så mange medlemmer med hustruer, 

familie og gæster møder op om lørdagen.  

Der er flere aktiviteter, og fortjenesten ved  barsalget bidrager til at dække omkostningerne i Marinestuen.  

 

Det præciseres både lokalt og af vor landsformand, at formålet med Marinestuerne er det sociale samvær 

mere end barsalget.   

 

Interessen for at låne Marinestuen har igen i år været stor, og hvis der er interesserede medlemmer, kan der 

træffes aftale med banjemesteren.  

 

Vi vil henstille til alle medlemmer om, at respektere bestyrelsens beslutning om udlån af Marinestuen. 

Vi er ved at tilpasse udlejningsreglerne til vore nye muligheder. Det er besluttet, at lejen sættes ned, 

depotitummet fastholdes til dækning af forbrug, rengøring og evt. uheld, som kræver nyanskaffelser, samt 

hvor reglerne om køb af forbrugsvarer misbruges. 

 Når vi afviser ønske om lån/leje af stuen, gøres det ud fra: 

1. Beskytte værdierne i stuen og undgå misbrug. 

2. Et hvert arrangemaent er forbundet med, at der skal trækkes på de gaster, som der passer stuen. Det kan 

til tider være et hårdt pres, når der er kort tid mellem de enkelte udlån. 

 

Det der i sin tid startede som en sildemad har nu udviklet sig til pæne små anretninger. Det fastholder flere 

medlemmer længere om lørdagen.  

Bestyrelsen besluttede, at disse måltider kun skulle koste et symbolsk beløb, som dækker omkostningerne til 

indkøbene. Vi evaluerer jævnligt, og regulerer prisen efter behov. 

 

At have en Marinestue af så høj kvalitet, forpligter os også til, at vi alle bakker op om stuen og benytter den til 

alle de arrangementer, som kan afholdes her. Vi bør være stolte af, at vise stuen frem for vore gæster. Og de 

medlemmer der kommer fra andre afdelinger i landet forventer, at de kan besøge stuen.  

Alle aktiviteter  er med til at skabe et så solidt økonomisk grundlag  som muligt. 

Tak til vor banjemester Tom Frimodt, barchef Finn Nielsen, vor hovmester Walter Storm, bartendere, 

kabysgaster og hjælpere, for deres indsats. 

 

Om tirsdagen møder trofaste medlemmer op og sørger for rengøring og vedligeholdelse. Alle er velkommen 

til at deltage, det er måske en god ide for nye medlemmer at møde op og deltage. Lønnen for veludført 

arbejde er en kop kaffe, et rundstykke og en hyggelig snak.  

Til alle jeg som trofast møder op tirsdag efter tirsdag. Husk at tage godt imod de nye, som godt kunne tænke 

sig at blive en del af fællesskabet. Vi skal tænke på, at der nu er betydeligt mere at tage vare på, da vi nu er 

blevet husejer, er der jo også forventninger til omgivelserne. 
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En stor tak til alle jer, der hjælper til om tirsdagen, således stuen altid fremtræder ren og pæn. 

 

Slopkisten varetages på en god og kompetent måde. De artikler der er et løbende salg i er på lager, samtidigt 

med at det forsøges, at have så få midler bundet i varelageret. Portoudgiften er jævnt stigende, og det 

tilstræbes at indkøbe, således disse portoudgifer holdes nede. Slopkisten giver i år et pænt overskud. 

En stor tak til Jim Mollerup, som er ansvarlig for Slopkisten. 

 

Samarbejdet mellem Folkeligt Oplysningsforbund, Maritimt Center og Marineforeningen fungerer fint og 

deltagerantallet er stigende. Der deltager mellem 40 –80 tilhørere til hvert foredrag.  

Vi får stadig nye medlemmer, som af den vej finder ud af, hvem vi er, og hvor vi bor. Der er en del, som 

trofast deltager i  alle arrangementerne for sæsonen. 

Foredrag er jo punkt 1 i fællesbestemmelser for foreningens virksomhed. 

En stor tak til Elinor Harder som er formand for kommiteeen, Maritimt Center og de der hjælper til 

med arrangementernes afvikling og kontakt til foredragsholdere. 

Torsdag den 25. februar kl. 19.00 er der endnu et foredrag nr. 105 i rækken ”ØK´s skibsfart i 100 år”  

v. Søren Søgård. 

 

Travaljelavet og Lhomber er faste ugentlige aktiviteter. Der er en fast skare af aktive deltagere, og der skal 

meget til, før der aflyses.  

Tak til Kurt Kaysen fordi du påtager dig arbejdet med travaljeroning og Lhomber. 

 

Der blev afholdt Fregatskydning i Skyttehuset i Christiansminde og efterfølgende spisning her i Marinestuen.  

Titlen som Fregatkaptajn bæres nu af Henning Pehrson. 

Skyttelavet er et af Svendborg Marineforenings store aktiver. Der er stor tilslutning til de ugentlige 

skydninger i Tåsinge Hallen, og medlemmerne deltager aktivt i distriktsskydningerne og 

kammeratskabsskydninger med øvrige fynske skyttelav. Skyttelavet har en aktivitet med skydning for unge 

med dianosen ADHD, autisme og aspergers. 

Aktiviteterne er udvidet med elever fra Gl. Nyby Skole, hvilket giver et pænt bidrag til lavets økonomi. 

Tak til Erik Thomsen og hans skyttelav. 

 

Der er pudseaftener ca. 3 gange om året. Det kan godt mærkes, at medlemmerne ikke nyder tobak indenfor, 

pudsningsbehovet er ikke så stort som tidligere. Der en fin søgning bl.a. på grund af de kulinariske tilbud, 

som Walther og hans hjælpere tryller frem. Med de nye omgivelser har vi jo fået mere at passe og hermed 

behov for flere hænder. 

Pudsningen tager som regel ca. 1 time uanset hvor mange aktive deltagere, der er mødt op.  

Tak til de medlemmer der trofast møder op for at pudse kobber og messing. 

 

Vi har fortsat vist flaget ved de sædvanlige mindehøjtideligheder (4. maj, 5. maj og Kristi Himmelfartsdag) 

alle med pæn deltagelse af medlemmer og hustruer. Tak for det – det er en god måde at synliggøre foreningen 

på. 

Arrangementet i Sct. Jørgens Park afvikles ligeledes med pæn deltagelse. Talen blev holdt af vor 

landsformand Jens Ole Løje Jensen. Efterfølgende var der underholdning med Carolinekoret i 

konfinrmandsstueen. Tak til Carolinekoret. 

Arrangementet i år er ændret fra kl. 14.00 til kl. 13.00 på grund af at 5. Maj i år falder sammen med Kristi 

Himmelfarts Dag. Kristi Himmelfarts Dag har vi tradition for en march fra torvet i Svendborg til Assistens 

Kirkegården, som starter kl. 15.00. I år er det direktøren for SIMAC Jesper Bernhardt der holder mindetalen. 
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Tak til vore trofaste flagbærere, som repræsenterer foreningens flag med værdighed og de medlemmer 

med koner, der møder så talrigt op. 

 

Vi har naturligvis haft repræsentanter med til sendemandsmødet, som i 2015 var i Brøndby.  

Svendborg afdeling kunne igen hente fremdriftsskruen for femte gang i træk. 

Et godt og veltilrettelagt sendemandsmøde. 

 

Efterårsturen gik til Sønderjylland, temaet var mindretal på begge sider af den dansk/tyske grænse, hvor vi 

besøgte Aabenrå Marineforening, Inga og Jens Møller Madsen havde gjort et stort stykke arbejde, for at vi 

alle kunne få nogle intersante oplevelser. 

Turen i år skulle gå til Skåne, desværre har der ikke været tilstrækkelig tilslutning, hvorfor vi har været nødt 

til at aflyse. 

En stor tak til Jim og hans hjælpere.  

 

Sct. Hans aftens arrangement med bål på kajen foran Maritimt Center blev en ubetinget susces og en fast 

tradition fremover. Der var samlet ca. 100 deltagere. 

Vi har endnu ikke planlagt den kommende Sct. Hans aften i de nye omgivelser, men der skal nok blive 

arrangeret noget. 

En stor tak til musikken ”Dittes Venner” som lovede at komme igen til næste år.  

 

Den årlige udflugt med Caroline S og Viking gik til Ærøskøbing. Ærøskøbing Marineforening var værter ved 

en god frokost, og vi havde en hyggelig dag. Vi aflagde besøg på Flaskepeters Samling, som Ærøskøbing  

Marineforening og sømandsforeningen havde overtaget driften af. 

Tak til Ærøskøbing Marineforening for deres gæstfrihed. 

 

Igen i år deltog Svendborg Marineforening i Gl. Torvedag. I år solgte vi kun øl i stride strømme. Der blev et 

pænt overskud til foreningen og en del, som søgte optagelse i foreningen.  

Tak til Bjarne og alle dem der hjalp til. 

 

Kammeratskabsaftenerne er en ubetinget succes  med mange deltagere. Medlemmerne hygger sig med god 

mad og socialt samvær.  

 

Vor julefrokost blev i år afholdt i vor nye Marinestue. Det er dejligt, at vi kan afholde disse arrangementer i 

vore egne lokaler. Det medvirker til, at holde prisen nede og give et pænt overskud til foreningen.  En pæn del 

af medlemmer deltog, og vi havde en hyggelig dag. 

Arrangementerne omkring jul og nytår blev tilløbsstykker, hvor mange medlemmer mødte op. 

En stor tak til aktivitetsudvalget, Bjarne og hans hjælpere. 

 

Nytårsaftensarrangementet blev desværre aflyst grundet manglende tilmelding. Der var så få medlemmer på 

listen at vi ikke kun få en kok til at sætte en nytårs aften af som tidligere. 

 

Vi har nu 38 medlemmer, der har over 25 års anciennitet i Marineforeningen. Bent Sivertsen har været 

medlem i 66 år og er dermed det medlem med højeste ancinitet på nuværende tidspunkt. 

 

Der er i år 31 medlemmer, som opnår jubilæum for tiltrædelse i Søværnet i år: 

1 – 75 års, 1- 65 års, 9 – 60 års, 12 - 50-års og 7 - 40- års og 1 – 25 års jubilarer. Alle vil blive kontaktet 

direkte. 
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Navnene bliver offentliggjort i kvartalsbladet og på hjemmesiden, der bliver sendt besked til jubilarerne, 

således de kan tilmelde sig til jubilarstævnet på Holmen i København, den 28. august 2016.  

Det plejer at være således, at ved deltagelse får man jubilæumstegnet udleveret, og det er med i prisen. Men 

ellers kan det købes i Slopkisten. Også af tidligere jubilarer. 

Hvis der er tilslutning til, at vi kan leje en bus, vil det blive gjort. 

 

Svendborg Marineforening har i dag 380 medlemmer, samt 3 medlemmer der har deres hovednummer i anden 

afdeling ud over Svendborg Borgmesterkontor og Svendborg Museum. I alt et samlet antal betalende 

medlemmer på 385. 

 

Tilgangen af nye medlemmer har i det forløbne år været stor. Medlemstallet var 379 ved sidste 

generalforsamling.  

Afdelingen har fået 16 nye medlemmer heraf 11, som har aftjent sin værnepligt under orlogsflaget. 

Vi har som tidligere nævnt, at vi har mistet 10 medlemmer, et medlem er overflyttet til anden afdeling, fire 

medlemmer har meldt sig ud. 

 

Marineforeningen er ikke en forening, man melder sig ud af. Den bæres man ud af. Mange medlemmer siger, 

at det er utroligt, hvor meget man kan blive medejer af for beskedne  kr. 350,- i kontingent om året. 

 

Igen i år er der lavet en medlemsstatistik, som viser og analyserer medlemssammensætningen.  

Aldersfordelingen viser en overvægt af medlemmer mellem 70 og 79 år. 

Der er 80 % af medlemmerne, som er over 60 år. 

Der er 12 % af medlemmerne, som er mellem 50 og 59 år. 

Der er 8 % af medlemmerne, som er under 50 år. 

Medlemssammensætningen viser: 

67 % af vore medlemmer har relation til Søværn og Marinehjemmeværn. 

33 % har en baggrund i Forsvaret, Handelsflåden, og dem vi kalder øvrige. 

Selvom vi på det seneste har fået en del yngre medlemmer ind i foreningen, skal der mange til at flytte på den 

procentvise aldersfordeling. 

 

Foreningens organisation kører stabilt, og fungerer godt i de enkelte udvalg.  

Jim Mollerup har overtaget redaktionen af vort medlemsblad.  

Niels Fog-Petersen styrer hjemmesiden som webmaster. Her på det seneste har der været nogle justeringer på 

hjemmesiden, og vi har nu sørget for, at arrangementerne er mere synlige, og tilmelding kan foretages her på 

lige fod med dem, der møder op i Marinestuen og tilmelder sig her. 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Jim Mollerup og Niels Fog-Pedersen for det store arbejde, som de 

har påtaget sig for foreningen.  

Husk at støtte vore trofaste annonsører, som danner grundlaget for vort blad. De støtter os. 

 

Der er to formål med at uddelegere opgaver, nemlig mindre belastning af enkeltpersoner og flere føler 

medejerskab for opgaver, som nødvendigvis skal løses. 

 

Jeg vil igen appellere  til jer alle sammen om at deltage i løsning af de praktiske opgaver, som viser sig i årets 

løb, samt de opgaver der skal løses i forbindelse med driften af Marinestuen. 

Vi mangler stadig medlemmer, som vil påtage sig opgaver  til de forskellige arrangementer.  
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Marineforeningen er en gammel forening med mange traditioner. Der gemmer sig mange personlige effekter 

rundt omkring hos Jer. Mange af disse effekter er med påskrift, som har stor affektionsværdi for den enkelte. 

Vi ser flere og flere af disse effekter blive udbudt til salg på netauktioner. Effekterne indbringer normalt kun 

nogle få hundrede kroner, hvilket betyder, at sælgeren får langt mindre ud af det.  

Jeg vil gerne opfordre jer til at forholde jer til disse effekter, før evt. arvinger står og er i tvivl om, hvad de 

skal gøre ved dette og hint.  

Jeg vil også henlede opmærksomheden på, at afdelingen gerne modtager disse effekter, som kan pynte her i 

stuen eller anvendes som gaver i forbindelse med besøg. Nyindkøb af gaveartikler belaster vor økonomi. 

 

Udbringningen er sat i system med et minimum af portoudgifter af Henning Larsen og hans trofaste 

udbringere. Der er nu 56 blade som sendes ud pr. mail. Hvis der er flere, som ønsker bladet tilsendt som mail, 

hører jeg gerne om det. 

En stor tak til Henning Larsen for at han styrer avisbudene. 

 

Foreningens hjemmeside er et stort aktiv for medlemmerne. Der formidles oplysninger om de forskellige 

arrangementer, bringer billeder af de forskellige aktiviteter og medlemmer. Der er nu billeder af  ca. 101 ca. 

25 % af vore medlemmer, og jeg skal her opfordre til, at alle sender et vellignende billede af sig selv som ca. 

20-årrig i matrostøj. 

Der er større og større aktivitet på hjemmesiden, således flere og flere benytter sig af den elektroniske form til 

at holde sig ajour.. 

En stor tak til Niels Fog-Petersen for pasning af hjemmesiden. 

 

Foreningens økonomi vil kassereren redegøre for. Jeg vil dog gerne sige om  regnskabet, at vi har præsteret et 

regnskab som er meget bedre, end det budget vi godkendte på sidste generalforsamling.  

Bestyrelsens økonomiske målsætning er fortsat, at vores likviditet skal styrkes med fremgang hvert år. Det er 

et mindstekrav, at alle arrangementer mindst skal kunne hvile i sig selv.  

En stor tak til vor kasserer Niels Marcussen og de to trofaste revisorer for veludført arbejde. 

 

Afslutningsvis skal der lyde stor tak til den samlede bestyrelse for et rigtigt godt samarbejdet i det forløbne år. 

 

En stor tak til alle de medlemmer, som har hjulpet til, og som ikke er blevet nævnt tidliger, samt venner af 

Foreningen, som har sponsoreret effekter til Marinestuen samt masser af større og mindre ydelser, som letter 

den daglige drift. 

 

En gruppe, som vi måske ikke altid tænker på, er vore piger. Til dem skal der lyde en stor tak, for at de 

tillader os alle sammen, at bruge så meget tid på Foreningen.  

 

Beretningen blev taget til efterretning uden bemærkninger. 

 

Pkt. 2. Regnskab. Kassereren gennemgik årsregnskabet og budgettet punkt for punkt. Årets resultat blev et 

overskud på 22.953 kr.  og viste  en balance på 5.149.491 kr.  

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Pkt. 3. Bestyrelsens forslag. Ingen. 

Pkt. 5. Indkomne forslag. Kurt Kølle havde indsendt forslag til generalforsamlingen, der blev oplæst, og 

efterfølgende motiveret af Kurt Kølle: ”Det pålægges bestyrelsen at offentliggøre alle medlemsarrangementer  
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i foreningens blad og på hjemmeside, så tidligt at også sejlende medlemmer har mulighed for  at tilmelde sig. 

Og at tilmeldingen samt betaling betaling kan ske pr. mail eller pr. brev til foreningen.” 

 

Formanden redegjorde under debatten for,  at der er taget initiativer til at dette kan gøres, og at hjemmesiden 

allerede er tilrettet med mulighed for tilmeldinger. 

Forslaget blev herefter ændret, således at ”pålægget” udgik, og herefter accepteret af forsamlingen. 

 

Pkt. 6 .Budget og kontingent. Budgettet behandlet og godkendt under pkt. 3. Kontingent er uændret. 

 

Pkt. 7. Valg til bestyrelsen. Formand Erik Bodal blev genvalgt. 

Bestyrelsesmedlemmerne Walter Storm og Finn Nielsen blev ligeledes genvalgt. 

Som 1. suppleant blev Kaj Kruse genvalgt. 

Som 2. suppleant foreslog bestyrelsen Henning Ipsen Hansen, som blev nyvalgt. 

 

I forbindelse med valget nævnte Henning Larsen at banjermesteren burde være medlem af bestyrelsen. 

 

Pkt. 8. Valg af revisorer og en revisorsuppleant.  Torben Tranberg Jensen og Flemming Hansen blev 

genvalgt. Ligeledes genvalg til suppleanten Kurt Kaysen. 

 

Pkt. 9. Valg af sendemænd til sendemandsmødet. Fra bestyrelsen deltager Erik Bodal, Bjarne Jensen, Niels 

Marcussen og Jim Mollerup. Derudover deltager Kurt Kaysen, Tom Frimodt og Børge Pedersen.  

Børge Pedersen vil gerne deltage som flagbærer ved mødet. 

 

Pkt. 10. Valg af flagbærere og reserveflagbærer.  Her var genvalg af Gunnar Marcussen, Benny Thygesen, 

Børge Pedersen og Vagn Juel Jensen. 

 

 Pkt. 11. Eventuelt.  Herunder rettede Hans Harboe Hansen en tak til formanden og bestyrelsen. 

 

Da ikke flere ønskede ordet kunne dirigenten erklære generalforsamlingen for afsluttet.  

 

Formanden takkede dirigenten og de fremmødte for et godt møde, og bad forsamlingen rejse sig og udbringe 

et leve for Svendborg Marineforening. 

 

Flaget nedhales.   Efterfulgt af sidste vers af Kong Christian….. 

 

 

 

 

 

 

          Dirigent.         Referent. 

Torben Tranberg Jensen.      Jim Mollerup. 

  

               
  


