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REFERAT FRA 
Generalforsamling i ”Træskibsforeningen FOK” 

Torsdag d. 11/2 2010  
 

 

1) Sekretær Kristensen blev valgt som dirigent. 

- Benyttede straks lejligheden til at byde velkommen til alle de nye medlemmer:  

Kim og Morten, de nye ejere af  ”Martha”.  

Ronald, Ole og Hans, nye medlemmer af smakkelavet. 

Henning Wind-Hansen (ikke til stede) skal også gives et varmt velkommen som nyt medlem af 

smakkelavet. 

2) Formand Storms beretning (se vedhæftede) blev godkendt – rigtig meget godkendt. Især de  

lødige og kun ganske lidt skolemesteragtige - dog velvalgte – skjønlitterære citater, vakte jubel. 

- Det tilføjes, at vor ædle forening har fået øl (skål!) med egen etikette (sådan!!) og telefonisk 

besked om et tilskud til anlæg i forbindelse med  Fok’s jollebro på kr 51.000 fra ”Kerteminde 

Brugsforenings Kulturfond”. Vi takker lokalt!!!  

3) Det reviderede regnskab blev fremlagt og godkendt 

Kontingent for 2010 fastholdes i 2011 

 

4)  Indkomne forslag. Flg. blev besluttet: 

4A: Standerhejsning og forårsklargøring af hus; (søsætning og) beundring af  pram og joller.  

Lørdag d. 24/4. Vi mødes ved klubhuset kl 9.00.  Medbring madvarer til fælles frokost. ”FOK” 

sørger for den mest elementære drikkelse. 

4B: Fælles sensommersejlads på bugten lørdag d. 4/9. 

Vi sejler til frokostankring f.eks. ved Romsø, Staure, Bøgebjerg eller Teglvæksskoven, eller en 

anden eksotisk destination, som vi (bestyrelsen) kan enes om. 

4C: Fortsat fast ugeaften for klargøring, vedligehold og sejlads med smakkerne:  

Mandage. Første gang d. 17/5 

4D: Billedaften i klubhuset, Torsdag d. 11/3: ”Med ”Schrøders Minde” i Østersøen, forsommeren 

2009”. Og:  ”Arbejde og sejlads med pram og smakkejollerne” og …? Jens K. inviterer og 

arrangerer. Har du billeder, som du syns vi skal se, så tag dem med!  

 

4E: Indkomne forslag fra medlemmerne: 

1: Fribo foreslår, at Vilhelm søges optagelse i TS. Det koster ikke yderligere! Vedtaget. 

2: Fribo gennemgik arbejdsopgaver ifm. NG259, Vilhelm, Tage’s pram og jollebro/museumshavn. 

Det blev godkendt alt sammen – spm. er, om generalforsamlingen er helt med på, hvad den siger JA 

til? 

3: Forslag om medlemsudflugt til Marstal. Besøg på Ebbes bådebyggeri og sejlloft. Restaureringen 

af Bonavista. Søfartsmuseet. Vedtaget.  – Der var dog ingen medlemmer, der meldte sig som 

skødehiver til den aktivitet. Bestyrelsen lovede endda bistand fra foreningens sekretariat… Hvis 



 

nogen henvender sig som tovholder til bestyrelsen/sekretæren – så hjælper vi gerne til, således at 

denne fine ide kan realiseres til en lisså fin medlemsbegivenhed.                             

 

5A):Valg til bestyrelsen. Formand Storm blev genvalgt. Vi klapper og takker for indsatsen. Før, nu 

og i fremtiden. 

     Kasserer Wang forlader pinden. Bestyrelsen indstillede Torben Flindt til nyvalg, foreløbig for ét 

år, jf. vedtægten. Torben Flindt blev valgt. Vi klapper voldsomt i hverandres barkede næver: stor 

tak til Torben for at påtage sig dette muntre og poetiske hverv. 

Formand Storm takkede ex.-kasserer Wang for hans fine indsats siden 2003 – 7 år!  

5B):Valg af  kritisk medlemsrevisor 

      Kaj Lau er foreningens interne, kritiske revisor. Kaj Lau er desværre sygemeldt pt. 

Generalforsamlingen genvalgte Kaj Lau – med tak for hans store indsats på mange felter.  

Samtidig valgtes Jørgen Brendstrup som revisor-suppleant. 

 

6 Evt):   A) Bjarne viderebragte æren og værdigheden som ”Den skøre kugle” til Kristian Fribo. 

Der medfulgte lyrisk begrundelse i form af dias med maritim musik og visualiseret T-shirt. Fribo så 

ud til at være ramt – og rørt. Og han tog det ret pænt. Det var ikke fordi han (næsten) egenhændigt 

har sørget for at foreningens gamle bræddebunker hvert år bliver skilt ad og samlet igen og øget i 

antal, og for at vi skal knokle med en jollebro, de kan ligge ved – næhnej, det var fordi han var 

blevet set skubbe ”Vilhelm” med Linda ombord af en meget lavvandet grund inde ved Snekkeled. 

 

SÅ fik vi ost og rødvin og kiks og druer. Det var Ole Brønsholt, der stod for den skafning. TAK! 

Og vi så en film om, hvordan første udkast til Vilhelms sejl blev syet i hånden i Marstal.  

Efter nogen tumult blev dirigenten kaldt til orden, så man kunne afslutte punktet evt: 

 

B) Jens Bjørn medbragte opfordring fra tidl borgmester Else Møller, om FOK skulle kunne ville 

bidrage til festlighederne med at tilbyde noget jollesejlads ifm et stort brætsejlads-stævne i 

Kerteminde d. 4/9. Jens Bjørn er foreningens kontaktperson til stævnet/Else Møller.  

 

C) Hjemmesiden neddrosles til at være et ”elektronisk visitkort”. Opdateret orientering om FOK.s 

virke, bestyrelsens adresser o.lign. C.Wang lovede fortsat at holde den flydende.  

 

D) Fribo havde medbragt aktuel litteratur om skibsbevaring i fædrelandet. Det skulle ligge til 

gennemsyn og udlån i klubhuset. Udlånet begyndte med det vuns!... Der var også invitation til 

træskibsstævne og bådeværfts-jubilæum i Risør, Sörlandet, Norge. 

 

E) Tage’s pram, som Linda har foræret FOK, og som er under kraftig restaurering på ”Sortekilde” 

skal hedde noget!  

Der udskrives en navnekonkurrence. Du kan (inden længe) skrive dit forslag på et dertil ind- og 

oprettet opslag i klubhuset. Bestyrelsen vil udpege et udvalg, som vælger det rigtige navn ved FOKs 

forårstræf, lørdag d. 24/4.     

 

Pbv.: Generalforsamlingens referent, 

Jens Kristensen.  Kertinge, d. 14/2 2010 

 

 

 

 


