Mødereferat.
Side 1.
Formål med møde: Ordinær generalforsamling.
Sted: Hotel “Skandinavien”.
Dato &Tidspunkt: 18. januar. 2020. Kl: 17:00..
Dirigent: Eigil Rasmussen.
Referent: Gunnar Holm.

Underskrift:

Deltagere:
25 medlemmer incl. bestyrelse, var mødt op.

Dagsorden:










Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Eigil Rasmussen.
Bestyrelsens beretning v. formand Torben L. Frederiksen.
Regnskab v. kasserer Nils Gotfredsen. Umiddelbart efter fastsættes næste års kontingent.
Valg af tre bestyrelsesmedlemmer og èn bestyrelsessuppleant.
På valg er: Kaj-Ove Graae(Modtager genvalg), Nils Gotfredsen. (Modtager genvalg) og Ole
Gotfredsen (Modtager genvalg).
Valg af suppleant:. (Finn Birger Hansen modtager gerne genvalg)
Valg af to revisorer og èn revisorsuppleant: Bestyrelsen foreslår Eigil Rasmussen og Henrik Johs.
Bredsdorff som revisorer. Bestyrelsen foreslår Poul Tom Hansen som revisorsuppleant. (P.T. modtager
gerne genvalg.
Indkomne forslag: Pga. de mørke skyer i horisonten, foreslår bestyrelsen kontingentet forhøjet til 200
kr. om året.
Eventuelt.
Havnefoged Kim Rasmussen fortalte om ”Rigets tilstand” mht. de Langelandske havne.

Fortsættelsesskema
Punkt

Side 2.

Emne

Aktion

Valg af dirigent.
•
1
•

2

Bestyrelsens beretning. (Se bilag 1.)
•

3

•
•

5

Kasserer Nils Gotfredsen fremlagde regnskabet.
Regnskab godkendt.
Fastlæggelse af kontingent – Bestyrelsen foreslår forhøjelse til 200 kr. om
året. Godkendt.
Kasserer redegjorde for medlemstallet, der ligger på 74 sjæle.

•

På valg er Kaj-Ove Graae, Nils Gotfredsen og Ole Gotfredsen.. Alle
modtager genvalg.
Alle genvalgt ved akklamation.

•

Valg af bestyrelsessuppleant. Finn Birger Hansen. Modtager genvalg.
Genvalgt ved akklamation.

Valg af revisorer og revisorsuppleant.
Bestyrelsen foreslår Eigil Rasmussen og Henrik Johs. Bredsdorff samt
genvalg af Poul Tom Hansen som revisorsuppleant. (Begge modtager valg).
Alle valgt ved akklamation.

Indkomne forslag.
•

7

(Se bilag 2.)

Bestyrelsesvalg.

•

6

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning.
Godkendt ved akklamation.

Regnskabsaflæggelse.
•

4

Bestyrelsen foreslår Eigil Rasmussen.
Eigil valgt ved akklamation.
Konstaterede, at genfors. er indvarslet iflg. gældende vedtægt. og annonce i
Ø-Boen.

Ingen forslag fra medlemmerne.

Eventuelt.
•

•

•

Et medlem reflekterede over vor turarrangementer og argumenterede bla.
med muligheden for, at køre i private biler, for at gøre det billigere. Vor
formand svarede medlemmet, at det jo netop er det vi har gjort, uden at det
har hjulpet på antallet af tilmeldte.
Overfor webmaster Per Overgård blev der kvitteret med 2 flasker rødvin som
tak for pasning af vor webside.
Havnefoged Kim Rasmussen kom med en fin redegørelse for hvad der i store
træk, er sket på havnen i det forløbne år. Kort kan nævnes, at havnen igen
efter nogle års investeringer, er genstand for besparelser. Der er for tiden
ingen projekter på havnen, der ligger fast. 2018 var et rigtigt godt år for de
Langelandske havne. 2019 når ikke højderne fra 2018, men næsten. Kim
nævnte især autocamperne som en stigende indtægtskilde. Trafikhavnen har i
2019 været en sløj forretning. Der har kun været godt 2000 ton over kajen.
Derimod bidrager fiskerne i Bagenkop, pænt til indtægterne. De såkaldte
fiskerhuse trænger som alle vel ved, til en soldid omgang. Der ligger en pulje
penge som havnen gerne ser brugt til, at uddybe lystbådehavnen for. Pengene
skal bruges nu for ellers inddrages de. Kommunen arbejder på hvordan man
skiller sig af med det opgravede materiele, om man får lov til, at klappe det

Tidsfrist

•
•

eller om det skal i depot. Den nye toiletbygning i gammel lystbådehavn har
fungeret ganske udmærket. Man er i gang med, at bygge to nye
beddingsvogne til havnen i Bagenkop. De bliver med en kapacitet på 30 ton.
Kim sluttede af med, at give et ”Sæt” på havnens vegne.
Formanden takkede for god ro og orden under generalforsamlingen, som var
afslutte ude nogen form for tumult. :) Herefter gik vi over til festmiddagen.

Således diskuteret og vedtaget.

__________________

_________________

Torben L. Frederiksen

_________________

_________________

Kaj Ove Graae.

Nils Gotfredsen.

Gunnar W. Holm.

Næstformand.

Kasserer.

Bestyrelsesmedlem.

Formand.

_______________

_________________

________________

Søren S. Nielsen

Ole Gotfredsen.

William Scharling.

Skrivergast.

Bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsesmedlem

Bilag 1.

RUDKØBING SØMANDSFORENING
Bestyrelsens beretning til generalforsamling, lørdag den 18. januar 2020
Velkommen til Rudkøbing Sømandsforenings 167. ordinære generalforsamling.

Vi har kendskab til, at følgende medlemmer i årets løb har kastet anker for
sidste gang Jacob Bang Jensen og Preben Larsen.
Lad os rejse os og mindes dem med et minuts stilhed – tak.
Traditionen tro blev der ved sidste generalforsamling sendt en hilsen til Hendes
Majestæt Dronning Margrethe den 2. af Danmark.
I takkebrevet skriver Kabinetssekretariatet:
Hendes Majestæt Dronningen har bedt mig takke Dem og Rudkøbing
Sømandsforening for den venlige hilsen sendt fra foreningens 166. ordinære
generalforsamling den 19. januar i år.
Brevet er signeret ”Med venlig hilsen og ønsket om et godt nytår Marianne G.
Dupont”.
Fra den 19. december 2019 til i dag har bestyrelsen været sammensat som
følger:
Torben Lunnemann Frederiksen, formand
Kaj Ove Graae, næstformand og hovmester
Nils Gotfredsen, kasserer
Søren Stidsholt Nielsen, sekretær
Ole Gotfredsen, medlem
William Scharling, medlem
Gunnar Weinreich Holm, medlem (referant og flagbærer)
Og Finn Birger Hansen, suppleant
Bestyrelsen har atter gennemgået de tidligere medlemstal som i årenes løb har
været støt faldende.
I 1977 blev der registreret 300 medlemmer i foreningen. I dag kan vi kun
mønstre små 74 medlemmer.
Foreningens kasserer vil efterfølgende gøre rede for regnskab samt til- og
afgange af medlemmer i årets løb.
Foredrag den 11. marts 2019 med langturssejleren Søren Stidsholt Nielsen blev
en stor succes.
Vi talte 80 fremmødte hvoraf en stor del var ikke medlemmer. Der blev spottet
flere tilhørere fra Tåsinge og Svendborg.

Den 5. maj nedlagde vi traditionen tro en krans ved mindestenen på
Midtermolen.
Rudkøbing Sømandsforening, Marineforeningen, havnens folk samt det
maritime hjemmeværn fra Svendborg deltog i kransenedlæggelsen.
Efterfølgende var Rudkøbing Sømandsforening vært ved en sammenkomst på
Hotel Skandinavien, hvor også Rudkøbing Havn, marineforeningen og
restauranten bidrog med omgange.
Formanden holdt et kort foredrag om årsagen til 5. maj traditionen herunder
om de mange danske søfolk som deltog i konvojsejladser og i D-dagen.
En planlagt udflugt den 5. juni måtte vi aflyse da daværende statsminister Lars
Løkke, uden at give besked, udskrev valg til Folketinget på den dato.
En ny udflugt til Lillebæltsværftet og til Fregatten Jylland blev programsat til
søndag den 15. september.
Desværre måtte bestyrelsen igen aflyse denne spændende udflugt. Denne gang
på grund af for få tilmeldinger.
I bestyrelsen vil vi gerne tilbyde aktiviteter hele året blandt andet med foredrag
og udflugter, men vi mangler input fra medlemmerne.
Skal vi holde os til nærområdet, skal vi køre i bus eller i privatbiler, aften- eller
dagture, indlagt måltid.
Har medlemmerne gode ideer til udflugtsmål, hvor vi kan tilbyde maritimt
orienterede oplevelser og eller til spændende foredrag?
Uden medlemmernes opbakning og deltagelse i de planlagte foredrag og
udflugter vil det være formålsløst at arrangere flere.
Bestyrelsen har forsøgt at få Mikkel Beha til Rudkøbing for at holde foredrag
om familiens mange spændende sejladser.
Mikkel ville meget gerne komme, men arrangementet er strandet på
økonomien.
Vi har søgt kommunen og forskellige fonde om et økonomisk tilskud, men alle
ansøgninger er resulteret i negative svar.
Bestyrelsesmedlem Søren Stidsholt Nielsen har foreslået en forårsudflugt til
Ærø med de nye færger ÆrøeXpressen og Ellen (Hvis den ellers sejler til den
tid).
Vi forsøger at tilrettelægge en model, hvor vi kan få en rundvisning på de to
færger, men det vender vi tilbage til.

Det er planen, at vi vil invitere andre lokale maritime foreninger og
interesserede med til kommende foredrag og udflugter.
Vi mangler stadigvæk at forøge medlemsskaren, så se jer om i
bekendtskabskredsen og opfordrer folk med interesse for det maritime liv i
Rudkøbing og søfart i almindelighed til at melde sig ind.
Bestyrelsen arbejder ihærdigt på at udarbejde en ny og moderne hjemmeside til
den gamle forening. Arbejdsgruppen har lovet den færdig her i det tidlige forår.
Tak til Marineforeningen for husly til bestyrelsens møder i den hyggelige
Marinestue på Rudkøbing Havn.
Til slut vil hele bestyrelsen ønske alle vore medlemmer et godt nytår med håb
om fremgang for vores gamle hæderkronede forening.
OOO

