Det Maritime Kalvø
Ordinær generalforsamling
onsdag d. 23. maj 2012 kl. 19.30 på
Kalvø – Spisestuen i Herrehuset.
Dagsorden:
Formanden, Poul Stenderup bød velkommen til forsamlingen.
1. Valg af dirigent
Bestyrelsens forslag til dirigent Johannes Thomsen blev valgt.
Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig.
2. Bestyrelsens beretning
Poul Stenderup fremlagde bestyrelsens beretning (vedhæftes referat)
Der var fra forsamlingen stor ros til Hrolf Thorulfs håndtering og varetagelse af udstillings
aktiviteten. Ligeledes til Bo Næsgaard, som holder fast i rorpinden til bådene.
I det hele tage var forsamlingen tilfredse med de aktiviteter, som man satte i gang. Man var
spurgte om det alene var medlemsaktiviteter.
Formanden bemærkede at de forskellige aktiviteter, blev bemandet, dels af egne medlemmer
men også i høj grad af de samarbejdspartnere der også var med.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
3. Forelæggelse af resultatopgørelse, status og revisionsberetning + budget, til godkendelse
Ifølge vedtægterne: Senest 8 dage før generalforsamlingen skal regnskab og
revisionsberetning ligge til eftersyn på foreningens kontor. - Bestyrelseslokalet i Herrehuset.
Karl Erik Olesen fremlagde det reviderede regnskab. Det balancerede med et mindre
underskud på 746 kr.
Herefter blev forslag til budget for 2012 fremlagt. Budgettet balancerer med et overskud på
1.000 kr.
Budgettet blev 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.
Der var ikke indkommet forslag.
5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent og indskud.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
Uændret kontingent på 100 kr. vedtoges.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Valg i henhold til vedtægterne
På valg er:
Generalforsamlingen var kommet i den pudsige situation at de bestyrelsesmedlemmer der er
på valg ikke var tilstede – Dels på grund af sygdom og dels på grund af arbejde. Formanden
kunne bekræfte at alle var villige til genvalg, og bad forsamlingen acceptere begrundelserne
for det manglende fremmøde.
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Det gjorde forsamlingen.
Hrolf Thorulf - genvalgt
Bo Næsborg, - genvalg
Carsten Clausen - genvalg
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Valg i henhold til vedtægterne
På valg er:
Lene Rasmussen
Da Lene Rasmussen ikke var til stede og der ikke var nogen tilkendegivelse om muligt
genvalg, blev Andreas Ott foreslået i stedet.
Andreas Ott - nyvalgt
Gunnar Pedersen - genvalgt
8. Valg af revisor.
På valg er:
Povl Petersen - genvalg
9. Valg af revisorsuppleant.
Valg i henhold til vedtægterne
På valg er:
Aksel Hansen var ikke mødt.
Aksel Hansen
Per Sølbeck blev valgt.
10. Eventuelt.
Andreas Ott, fortalte om de maritim historiske initiativ, som blandt andet turistforeningen,
Aabenraa, Sønderborg og Flensborg kommuner, Søfartsmuseet i Aabenraa og Flensborg er
partnere i. Aktiviteten er et forsøg på at genoplive en kapsejlads fra Flensborg til Aabenraa,
som stammer fra 1855. Kgl. Classic er et løb hvor det hovedsagelig er veteranskibene som
deltager. Man forventer at der bliver skabt aktiviteter på havnene og der også på den måde
skabes historie og kulturformidling.
Formanden takkede dirigenten for veludført arbejde, hvorefter der var kaffe.
Ref.: Poul Stenderup

