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FormåI med møde: Ordinær generalfors*mling.
Sted

: Hotel "Skandirusvien".

Dato &Tidspunktl

Dirigent: Eigil

19.

jarruar. 2019. Kl: 17:00.

Røsmussen.

Referent: Gunnar Holm.

{Jnders*rf"

S.&

Deltagere:

23 medlemmer var rnødt op.

Dagsorden:

.
o
e
o
.
o
o

ValS af dirigent. Bestyrelsen foreslfu Eigil Rasmussen.
Bestyrelsens beretring v. formand Torben L. Frederiksen.
Regnskab v. kasserer Nils Gotfredsen. Umiddelbart efter fastsættes næste års kontingent.

Valg afto bestyrelsesmedlemmer og dn bestyrelsessuppleant.
Plt valg er: Torbe,n L. Frederiksen (Modøger genvalg) og Sane, S. Nielsen (Modtager genvalg).
Valg af suppleant. §inn Birger Hansen modtager gerne gelrvalg)
Valg af to revisorer og ån revisorsuppleant Bestyrelsen foreslår Eigil Rasmussen og Henrik Johs.
Bredsdo,rffsom revisrrer samt nyvalg af Poul Tom Hansen som revisorsuppleant.
Indkomne forslag: Ingen fra medlemmerne. Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen. Se
bapiden af omdelte clagsorden.
Eventuelt

Punkt

Yølg af

.
I

Åktion

Emne

.

ilrtgent
Bestyrelsen foreslår Eigil Rasmussen.
Eigit valgt ved akklamation.
Konstaterede, at genfors. er indvarslet iflg. gældende vedtægtr. og annonce

i

Ø-Boen.
2

Bestu-relsens hery:{$ing. (§e bilag 1.)

.
a

J

Regnshsbqa$æggeka

.
4

Formanden fremlagde bestyrelsens bere&ing.
Godkendt ved akklamation.
(Se bilag 2.)

Kasserer Nils Gotfredsen fremlagde regnskabet.
Regnskab godkendt.
Fastlæggelse af kontingent - uændret 150 kr. om året. Godkondt.
Kasserer redegiorde for medlemstallet.

-

Bestwelsesvøls.

.
.

På valg er Torben L. Frederiksen og Senen S. Nielsen- Begge to modtager
genvalg.
Begge genvalgt ved akklamatioa

Valg af besfrelsessuppleant. Finn Birger Hansen på valg. Modtager
genvalg.

Genvalgt ved alildamation.
5

Valg qf revisorct og revisoxuppleanl

.

Bestyrelse,n foresl& Eigil Rasmusse,lr og Henrik Johs. Bredsdorff samt valg
af Poul Tom Hansen som revisorsuppleant.

Alle valgt ved akklamation
6

Indhomnefonlag.

.
7

Even

.
.
.

Ingen forslag fia medlemmeme.
Forslag om vedtægtsændringer, fra bestyrelse, r. (Se bilag 3 til dette referat)
Enstemmigt vedtaget ved hltndsoprækning.

uell
Vort mangeårige medlem og tidligere mangefuige formand Ole Gotfredsen,
blev af generalforsamlingen udnævnt til æresmedlem- Ole takkede mange
gange forudnævnelsen.

Formanden fortalte om Jacob Bang Jensens mangeårige indsats som dirigent,
ved en endeløs række års generalforsamlinger. Jacob måtte i år melde afbud

af helbredsmæssige årsager. Generalforsamlingen sender sine bedsæ
hilsner samt en flaske Dr. Nielsen, til Jacob.
Overfor Per Overgård blev der kvitteret med 2 flasker rødvin som tak for
pasning af vor webside.
Efter afslutning af den formelle del af gensralforsamlingen, kom Poul
lidt status på

Pederssn fra kommunen, efterhånden næsten traditionelt, nned
hvad der sker i vore havn§.

Torben L. Frederiksen afrundede det hele
festmiddagen.

kl:

17:50, hvorefter

vi overgik til

Tidsfrist

§åledes diskuteret og vedtaget.

Torben L. Frederiksen

Kaj Ove Graae.
Næstformand.

Formand"

Søren S. Nielsen
Sekretær.

OIe Gotfredsen.
Bestyrelsesmedlem.

Nils Gotfredsen.

Gunnar\il. Ilolm.

Kasserer.

William Scharling.
Besfyrelsesmedlem

Bilag l til referat af generalforsamling

2019.

RII DKøBIruG SøMAN DSFO REN I NG
Bestyrelsens beretning

til generalforsamling lørdagden

19. januar 2019

Velkommen til Rudkøbing Sømandsforenings 166. ordinære generalforsamling.

Vi har kendskab til, at følgende medlemmer i årets løb har kastet anker
for sidste gang Bent tensen \

\/

Lad os rejse os og mindes dem med et minuts stilhed

- tak.

Traditionen tro blev der ved sidste generalforsamling sendt en hilsen til
Hendes Majestæt Dronning Margrethe den 2. af Danmark.
I takkebrevet skriver Kabinetssekretariatet:
Hendes Mojestæt Dronningen har anmodet mig om at sende Rudkøbing
Sømandsforening Hendes Mojestæts tok for den venlige hilsen i onledning
of foreningens 765. ordinære generalforsomling
Brevet er signeret "Med venlig hilsen Bjarne Erbo Grønfeldt".

"_

Foreningens mangeårige formand Ole Gotfredsen har i forårets løb
gentagne gange udtrykt ønske om, at han gerne ville afløses som
formand, men om muligt fortsætte som medlem i bestyrelsen.
På et møde den 14. maj blev bestyrelsen enige om, at foretage en omkonstituering for at efterkomme Oles Ønske.
Da formanden, ifølge foreningens love og vedtægter, "så vidt muligt skal
være af sømandsstanden" blev 6 pegefingre straks rettet mod mig.
Jeg har påtaget mig det ærefulde hverv at være formand, men ønsker
samtidig, at aktivitetsniveauet skal hØjnes og moderniseres således, at vi
kan tiltrække nye og gerne yngre medlemmer.

Gennemsnitsalderen skal gerne bringes ned til i hvert fald under 70 år.

Bestyrelsen har gennemgået de tidligere medlemstal som i årenes løb har
været stØt faldende.

lLg77 blev der registreret 300 medlemmer iforeningen.Tyve år senere
L997 var tallet faldet til 260.
I dag kan

i

vi kun mØnstre små 80 medlemmer.

Foreningens kasserer vil senere gøre rede for til- og afgange af
medlemmer i årets løb.
Et hurtigt regnestykke viser, at med den gennemsnitlige årlige tilbagegang
på 5,5 medlemmer vil kun bestyrelsens 7 medlemmer være tilbage om 14
år!

Bestyrelsen vil derfor opfordre til, at alle foreningens medlemmer ser sig
om i deres bekendtskabskreds og opfordrer folk med interesse for det
maritime liv i RudkØbing og søfart i almindelighed til at melde sig ind.
Der er nok at tage fat på. Rudkøbing er en meget gammel søfarts- og
handelsby hvor havnen og miljøet omkring den har spillet en meget stor

rolle.

,
\-'

Byens vise mænd og kvinder har i de senere år givet havnen et tiltrængt
løft, men der er stadigvæk nok at tage fat på.

Fiskerihavnen og ikke mindst den gamle bedding kræver en kærlig hånd
og her kan sØmandsforeningen måske medvirke med råd og dåd.
Vi efterlyser derfor forslag, som kan gøre sØmandsforeningen mere
interessant for også yngre medlemmer herunder, udflugter, foredrag,
andre tiltag herunder eventuelle ændringsforslag til foreningsfesten efter
generalforsamlingen.
Fra den 14. maj 2018

til i dag har bestyrelsen været sammensat

følger:
Torben Lunnemann Frederiksen, formand

som

Kaj Ove Graae, næstformand

Gotfredsen, kasserer
Søren Stidsholt Nielsen, sekretær
Ole Gotfredsen, medlem
William Scharling, medlem
Gunnar Weinreich Holm, medlem (referant)
Og Finn Birger hansen, suppleant
Ni !s

Som det fremgår af generalforsamlingens dagsorden har bestyrelsen
stillet forslag om ændring af foreningens love således, at vi tilpasser dem
til nogle formå|, som vi økonomisk kan leve op til.
Rudkøbing Sømandsforening blev i 1853 stiftet med det formå|, at hjælpe
gamle trængende medlemmer eller deres enker samt at samle folk med
interesse for det maritime liv i RudkØbing og søfart i almindelighed.
Vi må indse, at vores Økonomiske formåden ikke længere strækker sig til
at virke som en hjælpekasse, men vi kan fortsat forsØge at samle folk med
interesse for det maritime.
SØndag den 30. september havde bestyrelsesmedlem Søren Stidsholt
Nielsen arrangeret en udflugt til Flensborg.
13 medlemmer deltog på turen, som var meget vellykket.

Vi besØgte Søfartsmuseet, hvor Kay von Eitzen fra Det danske Mindretal
guidede os rundt og fortalte om havnen og om damperen Alexandra, som
vi efterfØlgende påmønstrede til en tur på Flensborg Fjord.
Undervejs fik vi adgang til styrehus og til kedelrum, hvor fyrbøderne
svedte med lempning af kul til den grådige kedel.
Bestyrelsen har, efter den vellykkede tur, besluttet, at vi skal afholde et til
to maritime foredrag i dette forår efterfulgt af en endnu ikke planlagt
udflugt i april eller maj måned.
Bestyrelsesmedlem SØren Stidsholt Nielsen har desuden foreslået, at vi
arrangerer en tur til Marstal, når den nye og længe ventede færge igen
afgår fra RudkØbing med kurs mod Marstal.
Det er planen, at vi vil invitere andre lokale maritime foreninger og
interesserede med til disse foredrag og udflugter.

Den 5. maj nedlagde vi traditionen tro en krans ved mindestenen på
Midtermolen. Rudkøbing Sømandsforening, Marineforeningen, havnens
folk samt det maritime hjemmeværn fra Svendborg deltog i
kransened læggelsen.
Efterfølgende var RudkØbing Sømandsforening vært ved en
sammenkomst på Restaurant Neptun, hvor også Rudkøbing Havn,

marineforeningen og restauranten bidrog.
De uafklarede spØrgsmål vedrørende Restaurant Neptuns fremtid gør, at
vi endnu ikke har fastlagt det kommende 5. maj program, men vi forsøger
at få tilrettelagt et lille foredrag om de danske krigssejlere, som først i de
senere år er blevet anerkendt for deres store indsats under krigen.

\

\*.

!

Som tak for de mange år, hvor Ole og Anne-Margrethe har givet husly på
Restaurant Neptun efter kransenedlæggelsen, har sømandsforeningen
overrakt de to en stor flot orkide.
Ole og Anne-Margrethe har efterfølgende sendt et takkekort med
ord lyden:
Tusinde tok for den flotte store orkide som i glædede os med i forbindelse
med vores ophør på Neptun. Mange hilsener fra Ole og Anne-Margrethe.

Under Ole Gotfredsens formandskab har vi fået godt hold i foreningens
regnskab, medlemslister, hjemmeside og korrespondance.
Alle bestyrelsens medlemmer er meget aktive, og det har været en
fornøjelse at deltage i de 9 bestyrelsesmøder, som vi har afholdt siden
sidste generalforsamling.
På den sidste generalforsamling blev vi spurgt om foreningens holdning

til

det nye færgeselskab ÆrøXpressen og om foreningen på en eller anden
måde vil engagere sig heri.
Vi svarede dengang, at man selvfølgelig som maritim forening vil hilse
ethvert tiltag for at få flere anløb til Rudkøbing Havn velkommen.
Vi har efterfølgende drøftet sagen udenfor dagsorden og vi er enige om,
at vi ikke kan stØtte selskabet økonomisk, men at vi vil stØtte hvor vi ellers
kan.

Til sidst vil vi sige tak til Marineforeningen for husly i den hyggelige
Marinestue på Rudkøbing Havn.

Vi kan i den forbindelse oplyse, at vi sammen med Marineforeningen har
haft et mØde den 30. august 2018 med Thomas Ølgaard Buhl fra
Rudkøbing Kommune for at drøfte Ønsker og muligheder vedrørende
marineforeningens lokaler på havnen.
Efter mØdet lovede Thomas Ølgaard Buhl at vende hurtigt tilbage med
svar angående de politiske og administrative planer med området fra
restaurant Neptun til den nye servicebygning.
Jeg har efterfølgende pr. mail til både Teknisk chef Rikke Fink og
sagsbehandler Thomas Ølgaard Buhl efterlyst et svar eller mindst en
tidshorisont for et svar, men uden resultat.
Det undrer mig, at RudkØbing Kommune ikke har regler for besvarelse af
henvendelser fra borgerne.
Til slut vil hele bestyrelsen ønske alle vore medlemmer et godt nytår med
håb om fremgang for vores gamle hæderkronede forening.
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Bilag ang. bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, generalforsamling 2019
Udsendt på mail til medlemmer ultimo december 201 8.

Dagsorden pkt. 6, indkomne forslag
Bes§relsen foreslår ændring af følgende love for Rudkøbing Sømandsforening til vedtagelse på
generalforsamlingen den 19. januar 2019:
§ 1 ændres således at sætningen:'At hjælpe gamle trængende medlemmer eller disses enker" fiernes.

Formålsparagraffen lyder herefter således: Rudkøbing Sømandsforening har hjemsted i Rudkøbing og den
har tilformål at samle folk med interesse for det moritime liv i Rudkøbing og søfan i almindelighed.
§ 3 og § 8 omskrives således, at ordet medlemsbidrag ændres ttl medlemskontingent.
§ 7 omskrives således, at sætningen: Bestyrelsen består af 7 medlemmer, af hvilke 2 afgår hvert år ændres
til: Bestyrelsen består øf 7 medlemmer af hvilke 2 ofgår det første år, 2 det ondet år og 3 det tredje år.
Genvolg kon finde sted.
§ 14 og § 15 foreslås fjernet, da de ikke er i overensstemmelse med den foreslåede formålsparagraf.

§ \6, L7 og 18 omdØbes til § 14 15 og 15.
Teksten i den nye § 16 ændres lil: Nærværende love hor gyldighed fro den 19. januor 2079. De hidtil
gældende love og vedtægter af 27. jonuor 2007 er samtidig ophævet

