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Foreningen EMANUEL  
 
 

REFERAT af generalforsamling 2022 i Foreningen EMANUEL 
 
Lørdag den 19. februar 2022 kl. 13:00 i Sejl- og Motorbådsklubben Grønsunds klubhus, Jernbanestien, 
4850 Stubbekøbing.   
 
Inden generalforsamlingen mødtes deltagerne til fællesspisning. 
 
Velkomst ved formanden                                                                                                                 
Formand Ulrik Larsen bød forsamlingen velkommen til årets generalforsamling og forestod valget af 
dirigent jf. dagsordenens punkt 1. 
Ulrik takkede Henrik Andersen for endnu engang at have gjort det muligt at afholde generalforsamlingen i 
sejlklubbens lokaler.  
 
1. Valg af dirigent  

 
Sten Lykkebo blev valgt, og konstaterede, at forsamlingen var lovligt indvarslet. 
 

2. Valg af referent Egon Hansen blev valgt. 
 

3. Godkendelse af 
dagsorden 

Det blev konstateret, at der var smuttet et punkt: Godkendelse af regnskab, ud af 
den udsendte dagsorden. Det blev tilføjet, så generalforsamlingen blev gennemført 
efter den vedtægtsbestemte dagsorden. 
 

4. Opgørelse af 
stemmeberettigede 

16 stemmeberettigede medlemmer deltog i generalforsamlingen.  

5. Bestyrelsens 
beretning 

I løbet af 2021 var der udsendt 1 nyhedsbreve, ligesom medlemmerne ved en del 

Derfor var der ikke til generalforsamlingen udsendt en skriftlig beretning. 
 
Ulrik Larsen berettede om skibets ve og vel. 
Siden sidste generalforsamling er forreste nedgangskappe blevet udskiftet. 
Udgiften er finansieret med lån på kr. 80.000 fra Skibsbevaringsfonden. 
 
En privat sponsor har totalrenoveret ankerspillet. Ved demontering/montering af 
ankerspillet blev der konstateret voldsomme rådangreb i 4  5 planker i stævnen 
under beskyttelsespladen til ankeret. Der er foretaget en midlertidig, men holdbar 
reparation. 
 
Det er aftalt med Skibsbevaringsfonden, at alle gummifuger i dæk udskiftes med 
værk og beg. Gummifugerne holder ikke tæt. På længere sigt vil teaktræet på 
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ruftagene blive udskiftet med en anden træsort, som almindeligvis har været 
anvendt på danskbyggede skibe (fyr, eg).  
 
I 2020 blev klædningen på det meste af styrbords side skiftet.  
Vi fik også leveret nye sejl, som under sejladserne i 2021 har vist sig at fungere 
tilfredsstillende. 
 
Sidste års mindre læk i skroget er endnu ikke fundet. Skroget gennemgås under 
forårets beddingsophold. 
 
Thorbjørn Lykkebo har etableret en sms-beskedanordning til overvågning af 
lænsepumpen. 
 
Der er taget hul på forårets vedligeholdelsesarbejder. Gaflen og kofilnaglerne er 
ved at blive slebet og lakeret. Beslagene på gaflen er blevet tilpasset, slebet og 
galvaniseret. 
 
Der er lavet en vedligeholdelsesliste og arbejdsweekender findes på sejlplanen på 
hjemmesiden. Der er brug for hjælpende hænder. 
 
På skipper/bedstemandsmødet drøftede man en formaliseret tjekliste: Før sejlads, 
under sejlads, og overdragelse efter sejlads. Der arbejdes på beskrivelse af de 
forskellige procedurer. 
 
Sten Lykkebo om sikkerhedsudstyr. 
Redningsflåde er leaset og udskiftes hvert år forud for sejlsæsonen. 
 
Brandslukkerne tjekkes hvert år. 
 
Nødraketter kontrolleres for udløbsdato og udskiftes efter behov.  
 
Bodil Benn Sørensen kontrollerer hvert år redningsvestene. De pustes op, og det 
kontrolleres, at der efter et døgn ikke er tabt luft. Salttabletter og patroner skiftes 
efter behov. 
 
Der skal anskaffes nye sikkerhedsliner, der skal bruges under bl.a. arbejde ude i 
forgrejerne, - fastgørelse af sejl m.v. 
 
Besætningerne opfordres til ved togtstart at gennemfør mand-over-bord øvelser. 
 
Sikkerhedsprocedurer og orientering om udstyrets placering og brug skal indgå i 
velkomstprocedurerne forud for hvert togt. 
 
Sten Lykkebo orienterede om årets togter. 
EMANUEL har vist flaget i hele Danmark: 
Romregatta i Flensborg, Folkemøde på Bornholm, Fyn Rundt og Limfjorden Rundt. 
EMANUEL var med alle steder.  

er for familie og venner, samt deltagelse i 
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med udgangspunkt i Nakskov eller Stubbekøbing.  
De frivillige besætningsmedlemmer har ydet en stor og værdifuld indsats for at 
kunne gennemføre de mange togter. 
 
På Fyn Rundt fik et besætningsmedlem konstateret Corona, så skibet udgik af 
sejladsen. Bestyrelsen har tilbudt besætningen en erstatningsweekend i 2022. 
 
Under Limfjorden Rundt faldt en gast overbord under fastgørelse af forsejlene. Der 

 
 
Yogatogtet forventes gentaget i 2022. 
 
Sejlplanen for 2022 er lagt på foreningens hjemmeside og følges i løbet af foråret 
op med togtbeskrivelser for de åbne togter. 
Det har ikke været muligt at finde besætning og gaster til deltagelse i TS-
pinsestævnet i Korsør. 
 
Fondsstøtte til vedligeholdelsesarbejde 
I 2021 er 8 fonde søgt om støtte til forskellige projekter. 
6 fonde har givet afslag. 
1 fond har endnu ikke svaret. 
Nordea-fonden har støttet med kr. 40.000 til udskiftning af det nedslidte 
centralvarmeanlæg med et luftbaseret anlæg. Der er indledt samtaler med mulige 
leverandører. 
 
Køleskab og hynder forventes udskiftet, - om muligt med fondsstøtte, eller gradvist 
for egne midler. 
 
Forsamlingen udtrykte stor tak til Nordea-fonden for støtten. 
 

6. Godkendelse af 
regnskab 

 
Udkast til Årsregnskab for 2021 var udsendt til alle medlemmer pr. e-mail den 22. 
januar 2022 og kunne fra samme dato ses på foreningens hjemmeside. 
 
Til generalforsamlingen forelå et af bestyrelsen godkendt og revisor revideret 
regnskab. 
 
Kasserer Egon Hansen gennemgik regnskabets hovedtal. 
 
Medlemsantallet har været stigende. Der er i regnskabsåret indbetalt kontingent 
for 161 medlemmer, hvilket er en stigning på omkring 40 medlemmer, hvilket 
sandsynligvis skyldes gennemførelse af flere togter end tidligere.  
 
Årets flere togter har også haft en betydelig gunstig indflydelse på indtægterne fra 
medlemssejladserne. 
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vedligeholdelsesarbejder har udgjort 113.082 kr.,  hvoraf 80.000 kr. er sidste års lån 
i Skibsbevaringsfonden.  
 
Årets resultat blev et overskud på kr. 44.549, som vil blive overført til 
gennemførelse af de kommende vedligeholdelsesarbejder. 
 
Som det fremgår af ledelsespåtegningen i regnskabet, ser bestyrelsen positivt på 
den fremtidige udvikling.  
 
Generalforsamlingen godkendte herefter regnskabet. 
 

7. Behandling af 
indkomne forslag   
 

Bestyrelsen havde fremsendt forslag til en vedtægtsændring af vedtægternes § 2 
og § 9 for i vedtægterne at tydeliggøre foreningens almennyttige formål. 
 
Generalforsamlingen godkendte forslaget. 
 

8. Fremlæggelse af 
budget 

Bestyrelsens budgetforslag for 2022 fremgår af årsregnskabet for 2021. 
 
Egon Hansen gennemgik budgettet i hovedtræk. 
  
I forhold til regnskabet for 2021 budgetteres lidt forsigtig med hensyn til antal 
medlemmer og indtægter fra medlemssejladser. 
 

 
Udgifterne til vedligeholdelse er budgetteret med kr. 81.000, som er det beløb, der 
er til overs, når de andre udgifter er afholdt.  
Opnås der fondsstøtte til vedligeholdelse, vil udgifter og indtægter indgå i 

 forhold til resultatet; dvs. udligne hinanden.
 
Afdrag på banklånet (60.000 kr.) fremgår ikke af resultatopgørelsen, men tages fra 
den bankbeholdning, som fremgår af 2022-regnskabet, og nedskriver så lånet. 
  
Generalforsamlingen tog budgettet for 2022 til efterretning. 
 

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

 
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, hvilket generalforsamlingen godkendte.  
Kontingentet udgør 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 har været gældende siden 2019. 
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10. Valg af 
bestyrelse og 
revision jf. 
vedtægternes                           
§ 6. 
 
 
 

 
På grund af jobskifte og flytning til Jylland modtager Knud Christensen ikke genvalg.
 
Følgende blev valgt: 
 
Som formand:  
Ulrik Larsen, Rødby, blev genvalgt 
 
Som bestyrelsesmedlemmer for 2 år:  
Sten Lykkebo, København/Bogø, blev genvalgt 
Ole Stangerup, Nakskov, blev genvalgt 
Henrik Andersen, Stubbekøbing, blev nyvalgt 
 
Suppleanter for 1 år: 
1. suppleant: Lars Christoffersen, Nakskov, blev genvalgt 
2. Suppleant: Helle Bonde Knudsen, København, blev genvalgt 
 
Revisor: Jens Green, Registreret revisor, Nakskov, blev genvalgt. Revisor vælges 
hvert år. 
 
Bestyrelsen består herefter af: 
Formand Ulrik Larsen (på valg i 2024) 
Kasserer Egon Hansen (på valg i 2023) 
Bestyrelsesmedlem Sten Lykkebo (på valg i 2024) 
Bestyrelsesmedlem Ole Stangerup (på valg i 2024) 
Bestyrelsesmedlem Allan Svendsen (på valg i 2023) 
Bestyrelsesmedlem Henrik Andersen (på valg i 2024) 
Bestyrelsesmedlem Fifi Dahy (på valg i 2023) 
1. Suppleant Lars Christoffersen (på valg i 2023) 
2. Suppleant Helle Bonde Knudsen (på valg I 2023) 
 
Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende møde. 
 

11. Eventuelt Formand Ulrik Larsen takkede de fremmødte for deltagelsen og Knud Christensen 
for sin indsats i bestyrelsen, som desværre kun blev på 1 år. 
 
Generalforsamlingen sluttede kl. 14:35 
 

 

Referatet underskrives elektronisk af dirigent Sten Lykkebo og den samlede bestyrelse. 

 

 






