
En  hilsen fra formanden.  

 
Så er Marna kommet hjem, og det store 

arbejde med at få hende samlet så hun 

kommer til at ligne sig selv begynder, så 

kig forbi om onsdagen og se om arbejdet 

skrider frem som planlagt. 

 

Foreningen har brugt rigtig mange penge 

på Marna her i vinter, det løber op i 600 

tusinde med materialer og time løn, men 

så skulde hun også se godt ud i mange år 

frem i tiden, men det kræver også at vi 

passer hende rigtig med den rigtige ved-

ligeholdelse ikke kun når hun er på land 

men også i det daglige. 

 

Her i år er Pinsestævnet lagt til Marstal 

hvor vi skal se Bonnavista blive søsat og 

ellers have en dejlig tur ud af det, dem 

der skal spise med til festmiddagen om 

lørdagen skal tilmelde sig til formanden 

og betale 150 kr inden d 10 Maj . 

 

Øhavets dag bliver ikke afholdt mere, 

men vi vil prøve at lave en aktivitet sam-

men med nogle andre foreninger på hav-

nen for at få gjort Marna mere kendt i 

byen det bliver på samme dato som de 

andre år d 26 August , der kommer mere 

i de næste blade eller følg med på hjem-

me siden www marna.dk . 

 

Ellers vil jeg ønske alle en god sommer, 

vi ses på Marna, hilsen Per. 

 
 

 

Bestyrelsen vil endnu engang opfordre 

medlemmerne til at huske at skrive afsen-

der på indbetalingskort , det gør det langt 

nemmere for Palle . P  

 

Henrik Hansen.   

 

Vedr. det udførte arbejde på Marna 

- ny dam, nyt motorruf, udbedring 

af rådskader i forstavn og agterstavn 

- ialt ca. 588.000 kr. 

 Tak for financieringen til følgende: 

 

Inger og Asker Larsens Fond 

200.000 kr. 

Den A.P. Møllerske Støttefond 

100.000 kr. 

Friluftsrådet 35.800 kr. 

Skibsbevaringsfonden 200.000 kr. 

  

Vi har fortsat en ansøgning ved 

Skibsbevaringsfonden om yderlige-

re støtte. 
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Formanden 

 har ordet                                              Per Thomsen 

 

. 
         
 
      
      
          1 . Valg af dirigent  
            Jesper Anhøj- som konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. 
  
         2.  Bestyrelsens beretning.  
               Beretningen  blev fremlagt og godkendt . 
  
         3.  Regnskab og budget.  
              Regnskab og budget  godkendt  
    
         4.  Indkommende forslag. 
              Ingen forslag til behandling.  

.  
         5.   Fastsættelse af kontingent. 
                Kontingent  fastsat til  275 kr.  
 
         6.   Valg af bestyrelse.  
                PÅ VALG ER : 
                Per Thomsen - Bestyrelsen   - Valg for 2 år -  Genvalgt 
                Finn Jensen -                  do     -  Valg for 2 år - Genvalgt 
                Werner Mikkelsen        do     -  Valg for 2 år  - Genvalgt 
                Christian Nyfjord           do    -  Valg for 2 år -  Udtrådt af bestyrelsen. 
                Bjarne Madsen                          Valgt for 2 år    
  
                Suppleanter : 
                Svend Hultins                              Valg for 1 år -  Genvalgt  
                Mogens Andersen                      Valg for 1 år -  Genvalgt 
          7. Valg af revisor  
  
               PÅ VALG ER :  
               Jesper Anhøj                                Valg for 2 år -  Genvalgt 
  
          8. Eventuelt -  Intet under eventuelt.  

Foreningen til bevarelsen af fiske fartøjet Marna af Faaborg  

Referat for ordinær generalforsamling. 

Mandag den 27 Februar  2012  .kl. 19.30  

Dagsorden   



      

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
      
 

 

 
 

 
Aktivitetskalender  2012  

 

Mandagssejladsen genoptages Fra Maj til August ,den 7. maj klokken 

19:00. Der må gerne mødes lidt før for klargøring af skibet.  

Træskibs sammenslutningen holder Pinsetræf i Marstal fra fredag den 25 

Maj til Søndag den 28 maj. Marna sejler derover om fredagen kl.13.00 

Æbleræs i Svendborg  fredag den  12 og Lørdag den 13  2012  , vi sejler 

derned Lørdag den 13 , nærmere tidspunkt kommer. 

Aktivitetskalenderen vil løbende blive opdateret . Følg med på hjemmesi-

den : www.Marna.dk eller på facebook.  

 

April 2012                           13. Årgang  Nr. 2 

www.Marna.dk  

Foreningens Bestyrelse: 
  

Per Thomsen, formand             tlf.: 20785697  

 

Henning Krog, næstformand           62601440 

 

Palle Petersen, kasserer                   23425845 

 

Henrik Hansen, sekretær                 42523505 

 

Finn Jessen Jensen                          30203742 

 

Werner Mikkelsen                          50509672 

 

    Bjarne Madsen                                49703005 


