Det Maritime Kalvø
Referat.

Ordinær generalforsamling
onsdag d. 25. maj 2016 kl. 19.30 på
Kalvø – i Herrehuset.
Formanden Poul Stenderup, bød forsamlingen velkommen til den ordinære generalforsamling.
Til at lede møde foreslog han Johannes Thomsen, som blev valgt.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig, da den var indkaldt i henhold til vedtægterne.
2. Bestyrelsens beretning
Formanden, Poul Stenderup fremlagde bestyrelsens beretning for forsamlingen. (Beretningen vedhæftes
referatet)
Beretningen toges til efterretning.
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 regnskabet for 2015.
Regnskabet godkendtes.
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.
Der var ingen indkomne forslag.
5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent og indskud.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
Godkendtes – kontingentet er fortsat 100 kr. pr. år.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Valg i henhold til vedtægterne
På valg er:
Hrolf Thorulf - Genvalgt
Bo Næsborg - Genvalgt
Carsten Clausen - Genvalgt
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7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Valg i henhold til vedtægterne
På valg er:
Andreas Ott - ønskede ikke genvalg.
Nyvalgt blev Rolf Pistor-Riebold
Jonna Schmidt - Genvalgt
8. Valg af revisor.
På valg er:
Povl Petersen - Genvalgt
9. Valg af revisorsuppleant.
Valg i henhold til vedtægterne
På valg er:
Per Sølbeck - Genvalgt
10. Eventuelt.
Under eventuelt rejstes problemet med tilgængelighed for handicappede. Karl Erik Olsen og Poul Stenderup
kommenterede dette og fortalte at bestyrelsen faktisk er ved at undersøge mulighederne, men havde
afventet om man kunne skaffe økonomi til sikring af et fortsat lejemål hos Naturstyrelsen. Det er nu sikret
frem til og med 2019. Så det er bestyrelsen mål at undersøge mulighederne og omkostningerne forbundet
hermed. Det er også et spørgsmål om hvilke restriktioner der er i forbindelse med at bygningen er
bevaringsværdig.
Poul Stenderup fortalte at den tidligere annoncerede studietur til Flensborg bliver udmeldt til den 10. juni.
Ref.: Poul Stenderup.

