Det Maritime Kalvø
Ordinær generalforsamling
onsdag d. 28. maj 2014 kl. 19.30 på
Kalvø – i Herrehuset.
Referat.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Johannes Thomsen blev foreslået og valgt.
2. Bestyrelsens beretning
Poul Stenderup fremlagde bestyrelsens beretning.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
3. Forelæggelse af resultatopgørelse, status og revisionsberetning til godkendelse
Ifølge vedtægterne: Senest 8 dage før generalforsamlingen skal regnskab og
revisionsberetning ligge til eftersyn på foreningens kontor. - Bestyrelseslokalet i Herrehuset.
Kasserer Karl Erik Olesen fremlagde det reviderede regnskab.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
4. Indkomne forslag fra medlemmer.
Ifølge vedtægterne: Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage
før generalforsamlingen, og senest 8 dage før generalforsamlingen skal evt. forslag
fremlægges til eftersyn på foreningens kontor. – Bestyrelseslokalet i Herrehuset.
Ingen indkomne forslag.
5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent og indskud.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
Bysterelsens forslag om uændret kontingent vedtoges. Kontingent er fremover fortsat 100. kr.
for et års medlemskab.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Valg i henhold til vedtægterne
På valg er:
Bo Næsborg
Hrolf Thorulf
Carsten Clausen
Alle blev genvalgt.
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7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Valg i henhold til vedtægterne
På valg er:
Andreas Ott
Genvalgtes
Gunnar Pedersen
Ønskede ikke genvalg – valgt blev
Jonna Schmidt
8. Valg af revisor.
På valg er:
Povl Petersen
Genvalgtes
9. Valg af revisorsuppleant.
Valg i henhold til vedtægterne
På valg er:
Per Sølbeck
Genvalgtes.
10. Eventuelt.
Under evntuelt drøftedes den fremtidige eventsindsats og finansiering heraf.
Det er blandt andet under overvejelse at brede historieformidlingen længere ud, søge nye
samarbejdspartnere, som eksempelvis Middelfartværftet, Strynø foruden Schiffartsmuseum i Flensborg. Det
overvejes ligeledes at samarbejde med båd Sønderborg og Haderslev og især med unge mennesker, som
måske kunne gøre interesserede i at sejle med vor både. Værftsdagen er efterhånden en indarbejdet
aktivitet, som man efterspørger.
Det er tanker som vi arbejder videre med.
Ref. Poul Stenderup

