Februar 2022

13. Årgang Nr. 1

Formandens beretning
Vi har de senere år fået alderen lidt imod os både i bestyrelsen og på arbejdsholdet - Selvsagt også
Marna, men denne her corona gjorde det bestemt heller ikke nemmere at få enderne til at nå
sammen. Arbejdsholdet kunne ikke mødes på skibet. Det var ikke nemmere i bestyrelsen, da det
trods alt er bedre, at vi kan se hinanden i øjnene, når der skal tages nogle beslutninger. Derfor blev
aktiviteterne i foreningen da også sat på vågeblus, dog lykkedes det at få skibet på land i foråret og
gjort klar til lidt sejlads hen over sommeren.

Desværre mistede vi to ildsjæle i foreningen, Bjarne Madsen der var en rigtig god mand på
arbejdsholdet, han fik noget fra hånden og kunne sit kram da han jo var bådebygger, han var også
med i bestyrelsen og gjorde et stort stykke arbejde der. Ligeledes mistede vi vores kasserer
gennem flere år Palle Petersen, der også har gjort et stort arbejde med at holde styr på finanserne.
Han vidste også hvor man kunne søge nogle fonde, når der var noget vi manglede penge til. De vil
begge blive savnet for deres store indsats gennem mange år, ære være deres minde.

Vinteren er blevet brugt til at finde nogle nye ansigter til bestyrelsen; både en kasserer, en
sekretær og en til at passe vores hjemmeside og Facebook, det ser ud til at være lykkedes de er i
hvert fald godt i gang med bl.a. at få adgang til vores konti, som er et enormt arbejde med alle de
oplysninger der skal findes frem, der arbejdes ligeledes på at få alle jeres mail adresser, så
information til jer bliver nemmere, billigere og hurtigere - så kom til generalforsamling og Stem på
dem.

Lige nu ser fremtiden lysere ud, der er kommet nogle nye folk til arbejdsholdet og bestyrelsen og
økonomien ser godt ud, der arbejdes på at få skiftet nogle planker på værft så Marna kan sejle
mange år endnu.

Venlig hilsen Per
______________________________________________________________________________________

Planlagte aktiviteter
•

Generalforsamling 22-03-2022. Se særskilt indbydelse

•

Mandagssejladserne genoptages i maj måned

•

Arbejdsholdene mødes hver onsdag kl 09:00 til 12:00

•

Kr. Himmelfartstur med medbragt frokost til fællesbord

KONTINGENT 2022
Husk at betale kontingent! – betalingsfrist 22. marts 2022
Beløbet er kr. 300,Netbank: 2021 0727728473
MobilePay: 53245
Og uanset hvilken metode du vælger:
HUSK AT SKRIVE DIT NAVN!

Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet SG100 Marna af Faaborg
afholder

Ordinær generalforsamling
Tirsdag den 22-03-2022, kl 19:30
i Marinehjemmeværnets hus (ved Bjørnøfærgen).
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 06-03-2022.

Følgende er på valg til generalforsamlingen:
Per Thomsen
modtager genvalg
Jakob Overby Traberg
modtager valg
Flemming Westergaard
modtager genvalg
Henning Krog
modtager genvalg
Arne Rasmussen
modtager valg
Jan Thorgård Jensen
Jens Brint Nielsen
Desuden skal der vælges 2 suppleanter.
Det forventes at revisor og revisorsuppleant, Jesper Anhøj og Anders Rehde, modtager genvalg.

