Nakskov Marineforening
Havnegade 2.2
4900 Nakskov

Generalforsamling 12/2-2022

Formanden bød medlemmerne velkommen og rettede en særlig velkomst til fg.
Distriktsformand Niels Christian Rasmussen og til formanden for Nykøbing
Falster Marineforening Karsten Laugesen.
Formanden mindedes følgende, der er gået fra borde:
Distriktsformand Henrik Marill Christiansen,
Jørgen Nielsen, Maribo og
Jens Hansen Jensen, Nakskov.
Formanden overrakte 25-års medlemstegn til:
Peder Krog og
Tommy Peter Nielsen.
24 stemmeberettigede medlemmer var mødt.
Ad:1

Valg af dirigent.
Generalforsamlingen indledtes med at vælge Peder Krog til dirigent
og Henning Andreasen valgtes til referent.
Dirigenten overtog generalforsamlingen og konstaterede
forsamlingen lovligt indvarslet.
Jesper Hartmann og Find Ibsen valgtes som stemmetællere.

Ad: 2

Bestyrelsens årsberetning.
Formand Henry Leth Christoffersen:
”Bestyrelsesmøder:
Pr. 4/2-2022 er der afholdt 6 reelle bestyrelsesmøder siden
generalforsamlingen i juni 2021. Der har desværre igen været lidt opog nedture i forhold til, at kunne udfylde bestyrelsesposterne.
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Andre arrangementer:
Formanden deltog i Nykøbing F.s Marineforenings generalforsamling
i juli 2021.
Formand og næstformand deltog i distriktsmødet i Vordingborg i juli
2021.
Formanden deltog i Nykøbing F. fregatskydning sammen med Joan
Christoffersen,
14. september 2021 var Nakskov Marineforening til stede med
reklamemateriel ved Nakskov Fjorddage.
15.september 2021 deltog foreningen med 3 personer til National
Flagdag for udsendte.
Medlemstal i foreningen:
Pr. 5/2-2022 er vi 58 medlemmer i Nakskov Marineforening.
Besigtigelse af evt. ny lokalitet – møde med kommunen/Morten Rus
Hatorp:
Der har været kig på noget ude nær Vestas og det gl. bibliotek nær
byskolen – der er mest velvilje fra bestyrelsens side for det gl.
bibliotek. Ligger mere central, men der er ikke hørt mere fra
kommunen herom.
Arrangementer afholdt:
Der blev afholdt Gløgg og Æbleskiver den 18. december 2021 og
nytårsmønstring i januar 2022 blev aflyst på grund af Corona.
Fregatskydning 2022:
Der var arbejdet hen imod at afholde en Fregatskydning den 26/32022 i Færgelandsparken, Nakskov. Lokaler var på plads, fregat var
på plads, men den øvrige bestyrelse meldte på bestyrelsesmødet den
4/2-2022, at dette arrangement ikke kunne nås at få klargjort – derfor
aflystes dette arrangement.
Der håbes på flere arrangementer i 2022.”
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Ad: 3

Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
Regnskabet godkendt.

Ad: 4

Bestyrelsens forslag, herunder eventuel orientering om planer for det
kommende år.
Bestyrelsen ønsker Fregatskydning genoprettet.

Ad: 5

Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.

Ad: 6

Fremlæggelse af eventuelt budget samt fastsættelse af kontingent.
Kontingent kr. 350,- bibeholdes.

Ad: 7

Valg til bestyrelsen.
Valg af formand. Genvalg af Henry Christoffersen
Valg af kasserer – udgår
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
Niels Jørgen Drost – genvalg
Fritz Wrisberg – genvalg
Martin Thomsen – nyvalg
Valg af 2 suppleanter
Nina Lene Nielsen – nyvalg
Benny Pedersen – nyvalg

Ad. 8

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Per Moren – revisor genvalg
Harry Michaelsen – revisor genvalg.
Ib Finn Ibsen – revisorsuppleant nyvalg
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Ad: 9

Valg af max. 3 sendemænd til sendemandsmøde.
Udpeges af bestyrelsen.

Ad: 10

Valg af flagbærer og flaggaster.
Harry Michaelsen – flagbærer
Niels Jørgen Drost – flaggast
Jesper Hartmann – flaggast

Ad: 11

Eventuelt.
Jesper Hartmann deltog i Nakskov Fjorddage.
N. J. Drost overrakte en flaske til Knud Stokholm Nielsen,
idet han gav udtryk for, at Knud gjorde en større indsat for
foreningen end de fleste.
Visti Jensen ønskede fællesspisning genoptaget. Han foreslog
endvidere virtuel deltagelse i foreningens møder
Knud Stokholm Nielsen opfordrede alle til at slå et slag
for øget medlemstilgang.
Foreningen sætter sig i scene med evt. sommerarrangement.
oplyste endvidere er der holdes stiftelsesfest 23/9-2022.
Foreningen håber på genstart af fællesspisningen m.v.
Visti Jensen tilbød at stille sit sommerhus til rådighed ved
eventuelle arrangementer.
Niels Jørgen Drost tilbød ligeledes sit sommerhus.
Jørgen Andersen spurgte om nyt vedrørende bygningen.
Knud Stokholm Nielsen – intet nyt – afventer mail om
snarligt møde. Havnebygningen skal rømmes, men intet
konkret.
Mogens Andreasen gjorde opmærksom på at foreningen har
110-års jubilæum næste år.
Han bemærkede, vedrørende bygningen i Klostergade , at
væggene skal isoleres indvendigt, der må herefter ikke
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anvendes skruer eller søm i væggene, hvilket vil medføre at
bygningen er uegnet til museum og mener derfor, at
ordningen ikke kan gennemføres.
Niels Jørgen Drost udtalte, at bestyrelsen har intet om, at
havnebygningen skal forlades.

Henning Andreasen

Peder Krog

Referent

Dirigent
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