
Referat fra Generalforsamling 

Tirsdag d. 1. marts 2022 kl. 20:00 på Hotel Ribe 

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Fremlæggelse af regnskab 

4. Forslag ;l budget 

5. Fastlæggelse af næste års kon;ngent 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant 

8. Vedtægtsændringer 

9. Eventuelt 

1. Valg af dirigent og referent

Steffen Steffensen blev valgt som dirigent og Anders Ravnskjær som 
referent.

Dirigenten indledte med at konstatere at generalforsamlingen var indkaldt i 
overenstemmelse med vedtægterne. Bad desuden forsamlingen om at 
godkende ændret rækkefølge i dagsordenen, evt. godkendelse af pkt. 8 vil 
medføre der skal vælges yderligere et bestyrelsesmedlem. Ændringen blev 
vedtaget og pkt. 6 og 7 blev derfor flyttet til efter pkt. 8

2. Bestyrelsens beretning.

Preben Glud aflagde beretning for årene 2021 og 2022.

(p.g.a corona blev der ikke afholdt generalforsamling i 2021)
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Formanden beretning blev godkendt og den er vedhæftet dette referat.

3. Fremlæggelse af regnskabet.

Per Sleimann har udarbejdet regnskabet men måtte melde afbud p.g.a. 
sygdom. Dirigenten tog sig derfor af selve gennemgangen der omfattede 
både 2020 og 2021.

Regnskabet er vedhæftet dette referat.

Der var flg. bemærkninger til regnskabet:

- Værdien af Karen af Mandø og den tilsvarende gæld til Skibsbevarings-
fonden fremgår ikke af det viste regnskab. Dette skal fremover indgå.

- De store udsving i kørselsudgifterne gav undren i forsamlingen. Bør 
undersøges nøjere.

Regnskabet blev godkendt med ovenstående bemærkninger.

4. Forslag til budget 2022

    Dirigenten gennemgik forslaget til årets budget og det affødte flg. 
kommentarer:

- Budgettet viser et underskud på 13.183 dkr. Der bør principielt ikke  
budgetteres med underskud i foreningen!

- Arbejde for fremmede/medlemmer har i årene 2019-2021 udgjort ca. 
50.000  pr. år og i budgettet for 2022 er der kun estimeret 25.000

- De 60.000 i indtægter fra Johanne Dan er resultatet af en lille gruppes 
arbejde hvilket blev anerkendt af forsamlingen.

- Formanden gjorde opmærksom på at der er brug for god opbakning til 
malearbejdet på Johanne Dan der jo har 50 års jubilæum. Dette fejres i 
august.
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Budgettet blev godkendt med ovenstående kommentarer.

 

5. Fastlæggelse af næste års kontingent.

    Bestyrelsen har foreslået uændret kontingent. Blev godkendt af 
forsamlingen.

8. Vedtægtsændringer

Bestyrelsen havde indstillet 2 vedtægtsændringer.

§ 5

Nuværende formulering: Lauget ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer..

Ønskes ændret til : Lauget ledes af en bestyrelse på 4 medlemmer..

Forsamlingen stillede spørgmål ved. det lige antal bestyrelsesmedlemmer og 
muligheden for en evt. tvist med stemmelighed. Formanden gav udtryk for at 
man kan håndtere dette.

§ 10

Nuværende formulering: Eventuel formue skal ved opløsning af lauget overgå 
til Ribe Sejlklub og Skibsbevaringsfonden.

Ønskes ændret til : Eventuel formue skal ved opløsning af lauget overgår til 
Skibsbevaringsfonden.

Begge ændringer blev godkendt med håndsoprækning, ingen var imod.

Disse ændringer har dog også konsekvens for § 6 i vedtægterne hvoraf det 
fremgår at der i ulige år vælges 1 medlem, fremover er dette 2 medlemmer.
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6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Dirigenten orienterede om valgene.

Da der ikke er afholdt generalforsamling i 2021, manglede der er valg af 1 
medlem valgt i 2019 og 1 medlem som følge af den netop vedtagne 
vedtægtsændring og desuden det ordinære valg af 2 medlemmer, der vælges 
i lige år.

Generalforsamlingen accepterede de opstillede principper for valgene.

Preben Glud, senest valgt i 2019, blev af forsamlingen genvalgt for 2021 og 
vælges i ulige år, næste gang 2023.

Allan Winther, der indtrådte i bestyrelsen som suppleant, blev valgt og skal 
ligeledes på valg igen i 2023.

Per Sleimann, der er på valg i 2022 blev genvalgt og Anders Ravnskjær, der 
blev af bestyrelsen foreslået som bestyrelsens 4. medlem, blev valgt.

Som suppleanter blev Kristian Sørensen og Arne Kruse foreslået. Begge blev 
valgt af forsamlingen.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Nuværende revisor Egon Adelhart ønsker ikke at genopstille og bestyrelsen 
har derfor foreslået Steffen Steffensen. 

Svend Tougaard genopstiller som suppleant.

Begge blev valgt af forsamlingen.
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9 Eventuelt

Der blev efterspurgt retningslinjer for brug og vedligehold af Karen af Mandø.

Hvor skal Karen af Mandø ligge fremover ?

Der er et udstående vedrørende Skibsbevaringsfondens pant i Karen af 
Mandø. Bestyrelsen arbejder med dette.

Der blev efterspurgt hvilke tiltag lauget evt. har gjort i relation til debatten om 
den nye bro til ringvejen. Bestyrelsen har ikke blandet sig i debatten.

Bestyrelsen 2. marts 2022
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