Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet SG100 Marna af
Faaborg
Generalforsamling 22-03-2022 i Marinehjemmeværnshuset
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Regnskab og budget
Indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent
Valg af bestyrelse + 2 suppleanter
Valg af revisor
Eventuelt

Ad 1
Jesper Anhøj blev valgt til dirigent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Der var 15 fremmødte medlemmer.

Ad 2
Per redegjorde for den forløbne periode siden sidste generalforsamling. Perioden har været præget af
Corona-situationen og der har været meget få aktiviteter.
I 2021 blev mandagssejladserne genoptaget.
Foreningen har mistet 2 medlemmer, Bjarne og Palle, som begge har ydet en lang og stor indsats i
foreningen. De vil begge blive savnet.
Der planlægges en Kristi Himmelfarts tur, med madpakker, til Bjørnø.
Bestyrelsen planlægger et tættere samarbejde med Amatørfiskerne.
På opfordring redegjorde Per for, at bestyrelsen anser det for vigtigt at samarbejde med de andre
foreninger omkring Kulturhavnen og at Amatørfiskerne og Marna har mange fælles interesser og baggrund
(fiskeriet)..

Ad 3
Det fremlagte regnskab for 2021 (vedhæftet) blev godkendt.
Det fremlagte budget for 2022 (vedhæftet) blev godkendt.

Ad 4
Der var fremsat forslag om at nedsætte et festudvalg. Dette blev vedtaget.
Festudvalget består af: Marianne, Per og Kirsten.
Havnen arrangerer Maritim Week-end 28-29 maj.
Vi forsøger at lave lidt aktiviteter – starte motoren.
Amatørfiskerne havde opfordret til at et medlem fra Marna blev medlem af deres bestyrelse.
Poul Erik blev valgt med applaus.

Ad 5
Det blev vedtaget at fastholde det nuværende kontingent.

Ad 6
Følgende blev valgt til bestyrelsen:
Per Thomsen

Formand

Jakob Overby Traberg

Kasserer

Arne Rasmussen

Sekretær

Henning Krog

Bestyrelsesmedlem

Flemming Westergaard

Bestyrelsesmedlem

Poul Erik Simonsen

Bestyrelsesmedlem

Som suppleanter blev valgt:
Karsten Nielsen
Ejner Jansen

Ad 7
Som revisor blev valgt Jesper Anhøj.
Som revisor suppleant blev valgt Jørgen Strøtvedt.

Ad 8
Per redegjorde for, at planerne med de øremærkede penge modtaget fra Palle er, at få udskiftet nogle
planker.
Derfor tages Marna på land og bliver besigtiget af 2 bådebyggere, der afgiver tilbud på reparationer.
Arbejdsgruppen udtrykte ønske om et større skur.
Der blev overbragt en hilsen fra Søren, Oasen.

Dirigenten afsluttede Generalforsamlingen med at takke for god ro og orden.

Foreningen til bevarelse af
Fiskefartøjet SG 100 Marna af Faaborg.
Budget for året 2022.
Udgifter:

Indtægter:

Kontingenter m.v. ......................................................................................................................................................
24.000,00 kr.
Reparation og vedligeholdelse .........................................................................................................
10.000,00 kr.

Dielsel .........................................................................................................................................................................
3.000,00 kr.

Forsikring ....................................................................................................................................................................
6.600,00 kr.

Møder .........................................................................................................................................................................
400,00 kr.

Kontorhold ...................................................................................................................................................................
1.800,00 kr.

Bankgebyrer / MobilePay............................................................................................................................................
2.000,00 kr.

Kontingenter ...............................................................................................................................................................
1.600,00 kr.

Gaver ...........................................................................................................................................................................
- kr.
200.000,00 kr.
Diverse ..............................................................................................................................................................
600,00 kr.
26.000,00 kr.
224.000,00 kr.
Overskud / underskud (-)

Faaborg, d. 10. marts 2022

Jakob Overby Traberg
Kasserer

198.000,00 kr.

