
Referat fra generalforsamlingen 
. 

Søndag den 2. marts 2014 kl.13.00-15.00 
Plutøen Nakskov. 

 
Dagsorden. 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Regnskab og budget 
4. Indkomne forslag: Vedtægter 
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Valg af bestyrelses medlemmer: 
 Mikael Schunk– ønsker ikke genvalg 
 Lars Hansen – ønsker genvalg 
 Ulrik Larsen – ønsker genvalg 
8. Valg af suppleant 
9. Valg af revisor 
 Bestyrelsen forslår Green som revisor og Tina Larsen som revisor supl.  
10. Eventuelt. 
________________________________________________________ 
 

Referat. 
Formand Ulrik Larsen bød velkommen. 
 
Ad. 1.  
Bestyrelsen indstillede Jan Haugaard som dirigent. 
Jan Haugaard blev enstemmigt valgt.  

- Dirigenten beklagede dato for afholdelsen, da generalforsamlingen skulle 
være afholdt i februar i henhold til gældende vedtægter. Generalforsamlingen 
godkendte afholdelsen.  

- Dirigenten beklagede manglende adresse på indkaldelsen. 
- Til referent blev Belle Høgstrup valgt. 

 
Ad. 2.  
Formandens beretning er vedlagt referatet og godkendt af generalforsamlingen. 
Spr. Hvor mange medlemmer? 
Svar. Sidste år 98. På nuværende tidspunkt 12, betalingsfristen er 10. marts, derfor  
ikke flere på nuværende tidspunkt.  



7 unge mennesker er tilknyttet.  
Spr. Hvad gøres der for dette? 
Svar. På nuværende tidspunkt er foreningen tilknyttet Facebook og Hjemmeside. 
Har også prøvet med sms-nyheder, men dette droppet. 
Bestyrelsen arbejder på sagen.  
Spr. Kan de 3 skibe NH1 og Bonagratia søge fonde sammen? Nogen fonde kræver et 
bestemt medlemsantal.  
Svar. Dette er ikke gjort, da fordelingsnøglen er en vanskelig størrelse. 
Indlæg: Se evt. hvordan Dansk Boldunion gør.  
  
Ad. 3. 
Manglede desværre kassereren Carl Otto Christensen, der var til guldbryllup. 
Formanden udleverede Resultat/balance for 2013. Revisoren havde ikke kommentar 
til årsopgørelsen.  
Blot at skibet Emanuel ikke var overdraget. Dette skyldes at nationalitetsbeviset ikke 
er kommet fra Søfartsstyrelsen.  
Ved evt. spørgsmål kunne Karl-Otto kontaktes pr. mail/telefon. 
Regnskabet blev godkendt. 
Budget for 2014 manglede og blev dermed ikke godkendt.  
 
Ad. 4.  
Indkomne forslag var modtaget rettidigt og omhandlede vedtægterne. 
Sten Lykkebo, som har arbejdserfaring inden for feltet, havde læst dem igennem og 
korrigeret formuleringerne. Ingen ændringer i det principelle.  
Ændringer: 

- Økonomien udtages af vedtægterne. 
- Generalforsamlingens dato ændres til kvartal og ikke måned. 

Sten Lykkebo læste vedtægterne op og kommenterede ændringerne stk. for stk.  
 
Spr. Hvem kan sejle med Emanuel? Kun medlemmer eller også betalende gæster? 
Svar. Kun medlemmer af foreningen Emanuel. Lovgivningen fra Søfartsstyrelsen 
følges.   
 
Vedtægtsændringerne blev godkendt og vedtægterne vedlægges referatet.  
 
Ad. 5.  
Kontingentet forbliver som nuværende kr. 200, 00. 
Kontingentet blev diskuteret ang. størrelsen. Et medlem mente, det var for lavt. 
Forskellige forslag var fremme. 



Fx. Medlemskab som A-B-C 
På aktive/passive medlemmer. 
Indlæg: I opstartsperioden ikke prisen men volumen, der er vigtig. 
Bestyrelsen arbejder videre med punktet.  
 
Ad.6. 
Ulrik Larsen blev genvalgt. 
Lars Hansen blev genvalgt. 
Belle Høgstrup vælges som nyt bestyrelsesmedlem, da Mikael Schunk ikke ønskede 
genvalg.  
 
Ad. 8.  
Kaj Borre (Plys) blev genvalgt som suppleant.  
Tina Larsen vælges som suppleant. Fra Ad. 9, da revisorsuppleant 
ændres/nedlægges til bestyrelsessuppleant.  
 
Ad. 9.  
Revisor Green genvælges. Se Ad. 8. vedr. revisorsuppleant. 
 
Ad. 10. 
Tina Larsen: Vedr. Sejlplan. Medlemmerne kan komme med ideer til sejlplanen. 
Sten Lykkebo: Reklame for TS- togtet i uge 26. 
Jesper Funder: Dato for planlægning af ’Skipperdag og gennemgang af Emanuel. 
Keld XXX: Åbnede en debat om synliggørelse af medlemslister, Facebook, 
hjemmeside og nyhedsbreve. 
Konklusionen på en spændende debat blev, at det videre bliver behandlet i 
bestyrelsen og at lovgivning følges.  
 
Tak for kage og kaffe til Tina Larsen og Ulriks svigermor. 
Dirigenten og formanden takkede for god ro og orden og en indholdsspændende 
debat.  
 
  
 
 

Dato Underskrift dirigent Jan Haugaard 


