Lillebæltværftets Venneforening.
Generalforsamling
Søndag den 12. november 2017 kl. 10,00
Dagsorden i henhold til
vedtægterne.
1) Valg af Dirigent
2) Valg af referent
3) Godkendelse af
fuldmagter
4) Formandens
beretning

Ina Krarup
Johannes Frederiksen
Ingen.
Asger startede med at nævne at vi havde haft et godt år med mange
gode arrangementer, dog med et par undtagelser, som økonomisk
kunne have været bedre.
Rydning af hallen efter vinterens båderenoveringer gik fint, hvor både
smakkelaugets medlemmer og vore trofaste hjælpere deltog. Tak for
det.
1.maj var som sædvanlig vort første arrangement. Godt samarbejde
med Birthe Lauring.
Dernæst en aften med ølsmagning i samarbejde med Kvickly, som vi
også promoverer den nye Middelfartvin for hvert år. Vi har et stabilt
og godt samarbejde og de yder jo også et pænt tilskud til værftet år
efter år, ligesom de giver gode priser på mad til revy og højskole.
Revyen i samarbejde med MAT var igen i år fuldt udsolgt. MAT laver
også Cabaret hvert år og har i år tilbudt en hel aften.
De maritime højskoledage var igen et tilløbsstykke og der var
venteliste. Næste års program er klar til salg fra 1. december.
Selv om der var mange mennesker på Sildemarken, god taler og
efterfølgende musik i værftshallen, blev vort Sankt Hans arrangement
ikke nær så godt (økonomisk) som forrige år. Der var konkurrence fra
feriebyen der lokkede med underholdning af kendte kræfter.
Vi bør gentænke omkring næste års Sankt Hans arrangement, hvor
det heller ikke vil være muligt med udstilling.
Koncerten med Lasse og Mathilde i samarbejde med GUF, var en god
aften, og vi prøver igen næste år formentlig den 22. juni.
Visens Skib som sædvanlig fint arrangement, de er glade for husly.
Åbent værft aften ved Fyn Rundt var skidt besøgt og det blev til
underskud for os, men morgenmadsarrangementet for de 500
besætningsmedlemmer blev som sædvanlig rost af alle.
Åbent hus søndagene med varierende og flotte udstillinger, har igen i
år trukket rigtig mange besøgende. Godt samarbejde med
smakkelauget, der jo har stumpemarked og i år også havde lotteri.
I festugen havde vi tre aftener med Koncerter, alle forrygende gode
aftener underholdningsmæssigt, men økonomisk blev de en bet for
os.
Det var givet på grund af indvielsen af både rådhus og det nye torv,
der var lagt netop i den samme uge med flere gratis arrangementer.
Vi er lovet 5.000 som plaster på såret.
Til sidst en stor tak til såvel bestyrelse og medhjælpere for et godt
samarbejde. Jeg glæder mig allerede til at komme i gang næste år.

Lillebæltværftets Venneforening.
Generalforsamling
Søndag den 12. november 2017 kl. 10,00
5) Kassererens
beretning

6) Indkomne forslag
7) Valg til
bestyrelsen
8) Valg af
suppleanter
9) Valg af revisor
10) Valg af
revisorsuppleant
11) Fastsættelse af
Kontingent
12) Eventuelt

Referent:

Således sluttede Asger Frederiksen sin beretning, der blev godkendt.
Johannes fremlagde regnskabet der blev godkendt.
Der blev stillet et spørgsmål angående den ved afslutningen store
kassebeholdning på 124.457,15 kr., hvortil det oplystes at når det
påtænkte beløb på 90.000 kr. til værftet var overført, var
kassebeholdningen nede på det nødvendige niveau til ny sæsonstart.
Ingen.
Asger Frederiksen genvalgtes.
Doris Engholm genvalgtes.
Asta Friis nyvalgtes.
Michael Andersen valgtes til 1. suppleant
Flemming Worsøe valgtes til 2. suppleant
Jørgen Illum genvalgtes
Geert Christensen genvalgtes
Forslaget om uændret kontingent på 125 kr. for enkeltmedlemmer og
200 for husstandsmedlemskab blev vedtaget.
Der blev stillet en spørgsmål om hvordan man blev hjælper og der gik
en seddel rundt, hvor 6 medlemmer skrev sig på og tak for det.
Asger takkede herefter Peder Oscar for indsatsen i bestyrelsen da det
for nogle år siden kneb og han trådte til som formand og siden som
menigt bestyrelsesmedlem. Peder Oscar nævnte derefter at han anså
det nødvendigt at indskrænke lidt og han jo stadig var i de to øvrige
bestyrelser nemlig i Smakkelauget, og der udpeget som formand for
foreningen Lillebæltværftet.
Asger takkede herefter for det gode fremmøde med flere ny ansigter
og til sidst takkede han Ina for god ledelse af generalforsamlingen.
Johannes Frederiksen

