
Nakskov Marineforening
Havnegade 2.2
4900 Nakskov

Nakskov den 21-02-2023

Generalforsamling 18/2-2023

Formanden bød medlemmerne velkommen og rettede en særlig velkomst til 
Distriktsformand Niels Christian Rasmussen..

Formanden mindedes følgende, der er gået fra borde:
Knud Arne Due

Formanden overrakte 25-års medlemstegn til
Preben Bjarne Hansen og
Flemming Andersen

21 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,

at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Jesper Hartmann og N. C. Rasmussen valgtes som stemmetællere.

Ad:2 Bestyrelsens årsberetning.

Formand Henry Leth Christoffersen:

Bestyrelsesmøder:

Der blev afholdt 14 bestyrelsesmøder siden generalforsamlingen 2022.

Andre arrangementer:

18. maj – Vi deltog i Møn Marineforenings 80-års fødselsdag.

26. juli – 4 medlemmer fra Nakskov Marineforening deltog i   minde-

højtideligheden  for ”Niobes” forlis i Tyskland. 

22.-24. august Nakskov Marineforening til stede med 2 medlemmer med

reklamemateriale ved Nakskov Fjorddage.

4. september –Formand og næstformand deltog i distriktsmødet i Vordingborg

Marineforening og kassereren deltog endvidere i distriktsmødet i Møn  

 Marineforening.

5. september – 2 mand deltog med flaget i den nationale flagdag.
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10. september – Formanden deltog i Nykøbing F.  fregatskydning.

24. september - spisning på 1. sal i havnebygningen i forbindelse med Nakskov

Marineforenings stiftelsesdag den 22. september – 25 deltog.

12. november – 2 mand var inde med flaget i forbindelse med Dronningens 50 

års regerings jubilæum.

19. november – spisning i Nakskov Marineforenings lokaler – 18 deltog.

17. december – gløgg og æbleskiver i Nakskov Marineforening,

7. januar 2023 –Nytårsmønstring i Nakskov Marineforening – 16 deltog.

Medlemstal i foreningen:

Pr. 5. februar 2023 er vi 53 medlemmer i Nakskov Marineforening samt

Kaj & Bøje.

Fregatskydning 2022:

Blev aflyst på ubestemt tid

Ad: 3 Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Regnskabet godkendt.

Ad: 4 Bestyrelsens forslag, herunder eventuel orientering om planer for det kommende år.

Jesper Hartmann orienterede om skoleskibet ”Danmark”s 90-års dag, der

fejres i Nakskov 21.-25. juni 2023. Arrangementet slås sammen med handels-

standsforeningens arrangementer og Nakskov Marineforening sætter alle sejl

til. Bl.a. med åbent hus.

Formanden mindede om foreningens 110-års dag 22. september.

Ad: 5 Indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag.

Ad: 6 Fremlæggelse af eventuelt budget samt fastsættelse af kontingent.

Kassereren fremlagde sit forslag til budget for 2024. Forslaget medfører en

kontingentforhøjelse på kr. 25,- til kr. 375,-.

Der er taget højde for øgede kontingenter til LKT

Det nuværende kontingent kr. 350,- fastholdes i 2023.

N. C. Rasmussen gjorde opmærksom på, at kontingentet i øvrige afdelinger

ligger mellem kr. 350,- og kr. 400,-.
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Ad: 7 Valg til bestyrelsen.

Kasserer: Ingen valgt

Banjemester: Lars B. Kristensen

Bestyrelsesmedlem: Jesper Hartmann Bjarvin

Bestyrelsesmedlem: Nina Lene Nielsen

Suppleant: Jesper Schmidt Hansen

Ad: 8 Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Revisor: Per Morén

Revisor: Harry Michaelsen

Revisorsuppleant: Ib Finn Ibsen

Ad: 9 Valg af sendemænd til sendemandsmødet.

Kassereren oplyste, at afdelingen kun understøtter 3 deltagere, men alle

kan deltage. De 3 deltagere, der meldte sig, får transport og en

godtgørelse på kr. 1.000,-.

Kassereren, Jesper Schmidt Hansen og Niels Jørgen Drost deltager.

Ad: 10  Valg af flagbærer og flaggaster.

Flagbærer: Harry Michaelsen

Flaggast; Jesper Hartmann Bjarvin

Flaggast: Niels Jørgen Drost

Formanden henstillede, at flaggasterne står til rådighed ved ”Niobe” minde-

højtidelighederne.

Ad: 11 Eventuelt.

Kassereren forelagde et forslag, som han havde indleveret for sent til at kunne

medtages i dagsordenen  - kassereren ønskede pr, 1/3 rygepolitikken ændret

således, at hver anden uge skulle være røgfri i afdelingens lokaler. Man ville

også hermed forsøge at imødegå en eventuel kommunal ordning om rygepolitik.

Visti forespurgte om forslaget til etablering af elevator.

Kassereren havde fået mundtlige tilkendegivelser om,  at der arbejdes på en lift –

bekræftet 2 gange – havde også fået bekræftet, at man kan blive i de nuværende

lokaler – men intet er nået frem til byrådet.

Harry Michaelsen ønskede præciseret regler for deltagelse i nytårsmønstring.
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Landsforeningen har oplyst, at det er blevet kutyme, at mødet er med ledsager.

Per Morén spurgte til det gamle bibliotek.

Kassereren svarede, at da Nakskov 2030 blev iværksat, var der vilde planer om

hvad der skulle ske – han mente, at det var kommunens opfattelse, at hele 

kælderen var fyldt med skimmelsvamp.

Mogens Andreasen oplyste at museet først skulle flytte i 2024 – kommunens 

arkitekt har udtalt, at alle museets effekter ville blive ødelagt af skimmelsvampen. Han 

havde  også hørt, at baronen som havde købt toldbygningen, er sprunget fra. Alt tyder

på nedrivning.

Jesper Hartmann Bjarvin mente, at man skulle sætte foden ned i Nakskov. Vi

skulle ikke acceptere flytningen.

Kassereren orienterede om et møde med Tim Jeppesen. Han havde udarbejdet

et referat om mødet, idet han havde erfaret, at ingen mundtlige aftaler ville

blive taget ad notam.

Generalforsamlingen blev sluttet kl.. 12,15 – men genoptaget kl. 13,45.

Generalforsamlingen genoptaget med følgende ændringer:

Ad: 7 Valg til bestyrelsen

Kasserer: Nina Lene Nielsen

Bestyrelsesmedlem: Jesper Schmidt Hansen

Bestyrelsessuppleant: Knud Stokholm Nielsen

Dirigent Referent
Peder Krog Henning Andreasen
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