Referat af generalforsamlingen i ” Svendborg Travaljelaug”
08.07.2021
Tilstede fra bestyrelsen: Carsten Pedersen, Søren Hasselbach, Anders Houlberg, Peter Brusendorff,
Torben Poulsen ( forsinket); i øvrigt: Vagn Juul Jensen, Jens Canada, Jay Jensen, Jacob Guhle, Finn
Nielsen, HC Beckman, Niels Fog, Brian Jensen, Erik Siig Andersen, Jørgen Frederiksen.

Ad.1. Til dirigent valgtes Vagn , referent Brus
Ad. 2. Carsten fremlagde beretningen fra 2020.
Den var overskuelig – det var jo Coronaåret -, men vi lagde godt ud med at
vælge en ny bestyrelse efter FF`s bortgang.
Valgt for 2 år til laugsrådet blev: Søren Hasselbalch, Torben Poulsen og Anders
Houlberg. For 1 år valgtes Peter Brusendorff og Carsten Pedersen. Som suppleant
valgtes Klaus Egelund.
Vi nåede også at få ryddet lageret på Nordre kaj, At få ”Styrehuset” sat på værkstedet
til renovering og få skiftet dækket under råen, samt pillet den ned inden samfundet
lukkede ned for så store grupper som vores.
Restaureringen af styrehuset fortsatte dog og resultatet kan nu nydes på
Træskibsbroen.
Thea blev klargjort i småportioner, og torsdagsmøderne holdt i det omfang vi kunne
– TAK til Finn og Marineforeningen for husly.
Tak til oldermand Vagn for indsatsen året før og tak til alle for vedholdende møde og
smågruppeindsatser i den underlige tid med nedlukning.
Beretningen godkendtes med applaus.
Ad.3. Kasserer Søren fremlagde regnskabet der blev godkendt med applaus.
Af bemærkninger blev spørgsmålet om mobilepay vendt endnu engang, og Jens C.
påtog sig med gode ideer at undersøge fundraising i fremtiden.
Ad.4. Bestyrelsen blev genvalgt. ( Brus dog på orlov til nytår )
Ad.5. Tranberg genvalgtes som revisor.
Ad.6. Kontingentet er fortsat 300,- årligt.

Ad.7. Vedtægtsændringer udsættes til næste år.
Ad.8. Under eventuelt kredsede vi omkring hvordan foreningslivet skal forme sig
fremover. Alle var enige om at efter FF, Fyn rundt under omorganisering landværts
og medlemmernes alder og mobilitet taget i betragtning, er der behov for
nytænkning i foreningen og ramblaen.
Her er stikord fra snakken:
”Fyn rundt…….” opgives og veksles til ”Øhavet rundt” – eventuelt kan Thea tilbydes til
de der gerne vil øhavet rundt eller til smakkestævne i Ærøskøbing, men mangler
fartøjer – Freia tilbyder sig som følgebåd hvilket er fornemt og trygt.
Thea kan udstyres med en påhængsmotor – hvis økonomien findes – hvilket vil øge
anvendelsesmulighederne betragteligt.
Det er vigtigt at vores årlige optagelsesceremoni genoptages, dels for hyggens skyld,
og dels fordi vi trænger til flere (sejlende) medlemmer.
JENS INVITERER på picknic til efteråret på Grasten hvor vi sejler over – griller og
snakker fremtiden igennem !!!
Hvor skal vi opbevare Thea & installationerne til vinter ?
Forhåbentlig kan Marineforeningen fortsat væres vores ”vinterhi” om torsdagen.

