Nakskov Marineforening
Generalforsamling 19/6-2021.
Ad: 1

Valg af dirigent.
Harry Michaelsen valgt til dirigent.
Endvidere valgtes Henning Andreasen til referent og Jesper Hartmann og Hans
Borchersen til stemmetællere.
16 stemmeberettigede medlemmer deltog.

Ad: 2

Bestyrelsens årsberetning.
”Årsberetning for 2020 v. formand Henry Leth Christoffersen.
Velkomst:
Velkommen til denne lidt anderledes generalforsamling både hvad angår
afholdelsesmåde samt dato. Vi håber dog på bedre tider fremadrettet.
Bestyrelsesmøder:
Der blevet afholdt i alt 14 bestyrelsesmøder i 2020/2021 indtil generalforsamlingen
2021 – heraf et ekstraordinært møde. Der har været lidt op og nedture i forhold til at
kunne udfylde bestyrelsesposterne. Hvorfor vi gerne så at flere ville melde sig til en
bestyrelsespost.
Medlemstal i foreningen:
Pr. 19.05.2021 er vi 59 medlemmer i Nakskov Marineforening.
Våbensituation:
I forbindelse med at skulle forny våbentilladelser på vores ophængte våben i
Marineforeningens lokaler, skulle de samtidig have ny ejermand.
Bestyrelsen valgte at prøve at få alle ophængte våben neutraliseret så der ikke skulle
betales afgift, elle at andre skulle stå for at betale våbentilladelser (gebyr pr. 2021
1.085 kr. pr stk.) – dette viste sig en smule problematisk da der kom CORONA ind
over, og vanskeliggjorde alle arbejdsgange – dette har holdt sig hele år 2020.
Ultimo marts 2021 er våben kommet retur i neutraliseret stand og sat op igen i
Marineforeningens lokaler.

Drikkelse/barsalg:
Vi har ændret salgsprisen på øl, vin og spiritus til 10 kr. pr. enhed samt at der er
kommet lidt nyt i vores sortiment,
Så nu er det muligt også at købe alkoholfri øl i Marineforeningen, sodavand koster
stadig kun 7 kr.
Fregatskydning 2020:
Vores egen blev desværre aflyst pga Corona epidemien.
Dog afholdt Nykøbing Marineforening deres planlagte Fregatskydning med lidt
restriktioner, ingen fremmødte fra Nakskov Marineforening kunne prale med at skyde
et sejl denne dag.
Nakskov 2030 gruppen:
Der er blevet afholdt en del møder som formanden og kassereren har deltaget i. Der er
planer om at få Nakskov Marineforenings lokaler ned på jorden med tiden, men indtil
videre ser det ud til kun at være ved snakken.
Medlemskort/girokort:
Girokort udfases så der nu kun kan betales kontant ved baren eller via bankoverførsel.
Arrangementer afholdt:
Ingen pga Corona restriktioner..
Besøg af Landsformand for Marineforeningen:
Nakskov Marineforening var så heldig at have besøg af Landsformanden Steen
Engstrøm samt hustru den 13.maj 2021, hvor der blev nydt en bid brød med de
fremmødte.”
Hans Borchersen forslog, at referat af generalforsamling og årsberetning fremsendes
til medlemmerne. Dette toges til efterretning af bestyrelsen.
Bestyrelsens årsberetning godkendt.
Ad 3:

Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
Regnskabet blev fremlagt af kassereren Knud Stokholm Nielsen.
Hans Borchersen forspurgte om forsikringspræmien stod i det rette forhold til det
forsikredes reelle værdi.
Bestyrelse ville revurdere aftalen med forsikringsselskabet.

Kassereren fremlagde til orientering yderligere et midlertidigt regnskab for perioden 1/1-1/6-2021.
Begge regnskaber godkendt.
Ad 4:

Bestyrelsens forslag, herunder eventuel orientering om planer for det kommende år.
Bestyrelsens forslag om at øge bestyrelsens antal fra 5 til 7 medlemmer blev
godkendt.

Ad 5:

Indkomne forslag:
Ingen.
Hans Borchersen forespurgte om foreningens i forhold til Nakskov 2030 – emnet er
medtaget i bestyrelsens årsberetning.

Ad 6:

Fremlæggelse af eventuelt budget samt fastsættelse af kontingent.
Forslag til budget fremlægges ved næste generalforsamling.
Kontingentet fortsætter uændret.

Ad 7:

Valg til bestyrelsen:
a. Bortfalder.
b. Knud Stokholm Nielsen valgt.
c. N.J. Drost valgt for 1 år.
Lars B. Kristensen valgt for 2 år – fuldmagt fremlagt.
Jesper Hartmann valgt for 2 år.
Fritz Wrisberg valgt for 1 år.
Hans Borchersen valgt for 2 år.
d. Inge Michaelsen valgt for 1 år.
Harry Michaelsen valgt for 1 år

Ad 8:

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Harry Michaelsen valgt.
Per Morén valgt.

Ad 9:

Valg af sendemænd til sendemandsmødet.
Udpeges af bestyrelsen.

Ad 10:

Valg af flagbærer og flaggaster
Harry Michaelsen flagbærer.
N. J. Drost flaggast.
Jesper Hartmann flaggast.

Ad 11:

Eventuelt.
Knud Stokholm Nielsen tilkendegav, at han ikke ønskede genvalg efter udløb af den
nuværende 2-års valgperiode.

Dato - Dirigent Harry Michaelsen

