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Foreningen EMANUEL  
 

 
 

REFERAT af generalforsamling 2019 i Foreningen EMANUEL 
 
Lørdag den 23. februar 2019 kl. 13:00 i Sejl- og Motorbådsklubben Grønsunds klubhus, Jernbanestien, 
4850 Stubbekøbing.                                                                                                                         
 
Formand Ulrik Larsen bød forsamlingen velkommen til årets generalforsamling og forestod valget af 
dirigent jf. dagsordenens punkt 1. 
 
1. Valg af dirigent  

 
Lars Christoffersen blev valgt. 

2. Valg af referent Egon Hansen blev valgt. 
 

3. Godkendelse af 
dagsorden 

Godkendt 
 

4. Opgørelse af 
stemmeberettigede 

15 deltog i generalforsamlingen. Alle var stemmeberettigede. 
 

5. Bestyrelsens 
beretning 

I årets løb var der udsendt 4 nyhedsbreve, hvorfor der ikke til generalforsamlingen 
var udsendt en skriftlig beretning. 
 
Ulrik Larsen berettede om skibets ve og vel. 
 
Skibsbevaringsfonden havde givet et rente- og afdragsfrit lån på kr. 150.000, som 
havde muliggjort en større reparation. Bl.a. blev forreste del af skanseklædning og 
forreste del af lønning skiftet, enkelte støtter og lidt skandæk, samt en enkelt 
planke under vanlinjen skiftet. Foreningens frivillige arbejde var omfattende. Det 
svarer til ca. kr. 100.000. 
Der var tidsmæssige udfordringer pga. værftets prioriteringer. Skibet var frem og 
tilbage et par gange mellem Nakskov og Rødbyhavn, før det blev sat på bedding. 2. 
gang var fjorden frosset og vandet blæst ud af havnen, så skibet stod på bunde i 4 
dage. 
Arbejde var planlagt udført i efteråret 2017, men blev under noget hektiske vilkår 
først færdig umiddelbart før deltagelsen i Romregattaen. 
 
Limfjorden Rundt blev for besætningen en oplevelse ud over det sædvanlige. Det 
er der detaljeret informeret om i Nyhedsbrev nr. 4/2018 og nr. 1/2019. 
Besætningens kæmpeindsats forhindrede, at skibet gik ned. Hugo, Rødbyhavn 
Bådeværft vurderer, at skibet på et tidspunkt har været påsejlet, men reelt set har 
det ikke været muligt præcist at afdække årsagen til lækagerne. Plankerne er 
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skiftet, og en del spiger er også skiftet, så nu er skroget tæt igen. Elinstallationen 
var skiftet og testet, men uheldigvis var bundvandsalarmen ikke tilsluttet. Det er 
den nu. 
Efterfølgende installeres der 2 elektriske lænsepumper, - 1 i maskinen og en på 
banjen. 
 
Skibet ligger nu under presenning ved Plutteøen og er klar til forårets 
klargøringsarbejder. Medlemmerne er informeret om hovedplan for 
forårsklargøring, beddingsophold m.v. og om en uges tid sendes der en prioriteret 
liste ud, så man kan melde sig ind på opgaver. 
 
Produktionsskolen har pga. en omstrukturering af Produktionsskoler og EUC opsagt 
samarbejdet om deltagelse i vedligeholdelse og klargøring med omgående virkning. 
Derfor er medlemmernes bistand til arbejdet med at vedligeholde og klargøre 
EMANUEL mere en nogensinde påkrævet. 
 
Sejladsmanual og procedurer, logbogsføring o.lign. vil være udarbejdet og 
præsenterer for skippere og bedstemænd inden sejlsæsonen start. 
 
Sten Lykkebo informerede om årets sejladser. 
I nyhedsbrev nr. 4/2018 er der en oversigt over de gennemførte sejladser. 
 
Der har været gennemført en række sejladser med godt udbytte for deltagerne. 
Først Romregatta i Flensburg, så TS-Pinsestævne i Helsingør, Anders på sponsortur 
på Øresund, og Allan på weekendtogt på Øresund. 
Herfra gik togtet til Folkemødet på Bornholm med udgangspunkt i Hammer Havn 
efter besøg i Svaneke, på Christiansø og i Gudhjem. 
Sommertogtet i uge 29 havde meget ringe tilslutning, så det blev nærmest et 
afkortet forhalingstogt til starten på Fyn Rundt i Bogense. Fyn Rundt var på 
hedebølgen med rorgængerens bare fødder i et fad koldt vand. Stort set ingen vind 
g op til 40 grader ved roret. 
Benny overtog herefter skibet til togtet med ”De strandede Hvaler. 
Allan havde endnu et weekendtogt, og der blev et fladfisketogt, før Limfjorden 
Rundt, som har haft sin helt egen fortælling. 
 

6. Godkendelse af 
regnskab 

Det reviderede regnskab var omdelt og har desuden været at finde på foreningens 
hjemmeside siden den 6. februar 2019. 
Egon gennemgik regnskabets hovedtal. 
Indtægterne fra sejladserne blev mindre end forventet, dels på grund af kortere 
togter (pinse og sommertogt), dels ved 50 % refusion til deltagerne i 
Limfjordstogtet. 
Udgifterne til vedligeholdelse på ca. 185.000 var delvist finansieret af lånet fra 
Skibsbevaringsfonden på kr. 150.000. 
Lånet med Lollands Bank er afdraget med kr. 60.000. Det er rentefrit. 
 
Generalforsamlingen godkendte regnskabet. 
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7. Behandling af 
indkomne forslag   
 

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 

8. Fremlæggelse af 
budget for 2019 

Bestyrelsens budgetforslag for 2019 fremgår af det reviderede regnskab for 2018 jf. 
pkt. 6. 
 
Egon gennemgik i hovedtræk budgettet. Der forventes indtægter og udgifter på 
stort set uændret niveau. 
 
Hvis der findes fonde, der vil finansiere større vedligeholdelsesarbejder (sejl, kabys, 
ny vinteroverdækning m.v., så vil det komme til at fremgå af regnskabet). 
 
Generalforsamlingen godkendte budgettet for 2019. 
 

9. Fastsættelse af 
kontingent for 
     - personlige 
medlemmer 
     - foreninger, 
institutioner, 
firmaer o. lign. 

Generalforsamlingen godkendte følgende kontingent pr. år: 
- Personlige medlemmer <= 3 år, kr. 0,00 
- Personlige medlemmer >= 4 år - <= 11 år, kr. 100 
- Personlige medlemmer >= 12 år, kr. 200,- 
- Foreninger og virksomheder, kr. 1.500,-  

Satserne gælder fra 2019. 
For børnenes vedkommende skal der oplyses fødselsdag ved indmeldelse.  
For evt. nuværende børnemedlemmer kan kontingentet nedsættes for 2019, hvis 
oplysning om fødselsdato sendes til kassereren. 
 

10. Valg af 
bestyrelse og 
revision jf. 
vedtægternes                           
§ 6. 
 
 
 

Kasserer for 2 år: Egon Hansen, Holbæk, blev genvalgt for 2 år. 
 
Bestyrelsesmedlem for 2 år: Helle Bonde Knudsen, København SV, blev genvalgt 
for 2 år. 
 
Bestyrelsesmedlem for 1 år: Ole Stangerup, Nakskov, blev valgt for 1 år. (Resten af 
Anders Bruuns valgperiode). 
 
Suppleanter for 1 år: 
1. suppleant: Lars Christoffersen, Nakskov, blev valgt for 1 år. 
2. Suppleant: Allan Svendsen, Nakskov, blev valgt for 1 år 
 
Revisor: Jens Green, Registreret revisor, Nakskov, blev genvalgt for 1 år. 
 
Bestyrelsen består herefter af: 
Formand Ulrik Larsen, på valg i 2020 
Kasserer Egon Hansen, på valg i 2021 
Bestyrelsesmedlem Sten Lykkebo, på valg i 2020 
Bestyrelsesmedlem Ole Stangerup, på valg i 2020 
Bestyrelsesmedlem Helle Bonde Knudsen, på valg i 2021 
1. Suppleant Lars Christoffersen, på valg i 2020 
2. Suppleant Allan Svendsen, på valg i 2020. 
 
 




