Referat fra generalforsamling i ”Træskibsforeningen FOK”
Torsdag d. 17/2 2011 . Dagsorden iflg. vedtægterne:
1) Dirigent og referent blev bestyrelsens sekretær, Jens Kristensen
Den glemsomme dirigent fik ikke budt nye medlemmer velkomne. Et forsøg på at råde bod skal
gøres her: Velkommen til Bent Brogaard og til Johnny og Dorte ”Lofoten”!
Til gengæld huskede formanden heldigvis at indlede med at give en øl, med mulighed for mere.
2) Formand Storm fremlagde sin beretning.
Kommentarer/tilføjelser: Foreningens hjemmeside har 5-doblet sit besøgstal. Midlerne fra
Brugsforeningens Kulturfond dækker også opførelse af halvtaget på klubhusets østgavl.
Beretningen blev enstemmig godkendt. Fine rosende ord til formanden.
- C Wang lægger beretningen på foreningens hjemmeside: www: fok-kerteminde.dk
3) Kassereren fremlagde det reviderede regnskab. Enstemmig godkendt.
Kontingent for 2011 fastholdes i 2012:
Alm. Medlem:
kr 500
Kollektiv forsikr:
kr 350
Passivt medlem:
kr 250
Jollelaug:
kr 250
4) Bestyrelsens forslag:
4.1: Lørdag d. 30/4. Standerhejsning og forårsklargøring af hus og beundring og evt. søsætning af
”Linda”, ”Vilhelm” og ”NG 259”, Vi mødes ved klubhuset kl 9.00. Man medbringer selv madvarer
til fælles frokost. ”FOK” sørger for den mest elementære drikkelse.
4.2: Indvielse af ”FOK’s Museumsbro”. Lørdag d. 28/5.
* Jørgen Brendstrup havde indgivet forslag om to alternative datoer, hhv 14/5 eller 21/5. For at
kunne nå at blive klar, valgte generalforsamlingen at følge bestyrelsens forslag.
- Bestyrelsen inviterer relevante gæster. Til den arbejdsgruppe, der skal tage sig af arrangement og
forplejning meldte sig:
Bjarne Dambro og Ole B Johansen sammen med foreningens kasserer, Torben Flindt.
Flere gav udtryk for at de gerne ville give en hånd med. Tak for det!
4.3: Fælles sensommersejlads på bugten lørdag d. 3/9.
Hvis vi må aflyse pga dårligt vejr, så prøver vi igen lørdag d. 10/9. Vedtaget.
4.4: Fast ugeaften for arbejde med og sejlads med smakkerne. Fortsætter mandage kl 18.
Første gang d. 16/5. Vedtaget.
4.5: Lejekontrakt for klubhus udløber d. 31/12 2011. Vi søger forlængelse på uændrede vilkår.
Bestyrelsen skal dog arbejde for, at de forudsætninger for ”FOKs Museumsbro”, der er aftalt
mellem Kerteminde Kommune og FOK (jf. referat af møde i Plan- og udviklingsafdelingen d. 17/11
2009), bliver indbygget i den nye lejekontrakt.
4.6: Indkomne forslag fra medlemmerne.
Hvad skal vi kalde vores nye fortøjningsanlæg?
Kristian Fribos forslag: ”FOKs Jollebro” og bestyrelsens forslag ”FOKs Museumsbro” blev drøftet
godt og grundigt. Årsagen til diskussionen er, at Kerteminde kommune kalder anlægget for

Referat fra FOK generalforsaml, feb 2011.
Side 1 af 2

”Museumshavnen”. Efter afstemning blev bestyrelsens forslag vedtaget. Samtidig blev Kristians
store og uvurderlige engagement i ”brobyggeriet” nævnt og anerkendt, selvfølgelig også fra
bestyrelsen, jf. indledningen til formandens beretning.
FOK bruger fremover navnet ”FOKs Museumsbro” og bestyrelsen skal henstille til Kerteminde
Kommune at gøre det samme.
5) Valg til bestyrelsen. Kasserer Flindt og sekretær Kristensen er på valg.
Flindt og Kristensen blev valgt for de næste 2 år.
6) Valg af kritisk medlemsrevisor
Kaj Lau stillede op til genvalg, tak for det! – og blev valgt!!
7) Eventuelt,
A) Fribo ønskede en diskussion af foreningens administration af evt. ledige pladser ved FOKs
Museumsbro. Det er aftalt, at ”anlægget ejes af Kerteminde Kommune, men anvendes og
administreres vederlagsfrit af FOK”. (jf. mødereferat v. Kent Stephensen 17.11.2009). På den sidste
ledige plads kan Kaj Lau’s nyrestaurerede norgespram foreløbig ligge. Hvis foreningen selv
anskaffer endnu et bevaringsværdigt fartøj skal det naturligvis have førsteprioritet.
B) Vi har modtaget et lille skilt fra Friluftsrådet og skal modtage et fra Kerteminde Brugsforenings
Kulturfond til montering ved det nye fortøjningsanlæg. Fribo foreslog, at foreningen laver et
ordentligt skilt til omtale af samtlige sponsorer for FOKs Museumsbro incl. halvtag med montrer.
Fribo peger på, at også Nordea og Starck Byggematerialer har sponseret projektet.
Jens K, Torben Flindt og Fribo laver oversigt over sponsorerne og undersøger pris og design for et
sådant skilt. Bestyrelsen skal spørge Friluftsrådet og Brugsen om dette skilt kan erstatte deres
originale sponsorskiltning. JK arbejder med oversigt over sponsorer for jollerne.
C) Bjarne Dambro gjorde opmærksom på, at slæbestedet øst for beddingen lukkes. Bestyrelsen skal
arbejde på, at vi fortsat kan anvende slæbestedet til ”NG 259”, ”Vilhelm” og ”Linda”.
D)Bent Brogaard har kontakt med redaktøren af DFÆL’s (Dans Forening for ældre lystfartøjer)
medlemsblad. Han (red.) vil gerne lave en artikel om FOKs aktiviteter. Bent knytter kontakt mellem
DFÆLe og FOK v. Jens Kristensen.
E) Fribo pegede på det nødvendige i, at vi får syet sejldække til jollerne. Især Vilhelms håndsyede
sejl er vi forpligtet til at passe på. Vi kan købe kanvas i Marstal. C. Wang gav udtryk for, at det ikke
ville være noget problem at få det syet på foreningens symaskine, når det er designet og stoffet er
skaffet.
F) ”Den skøre kugle” kom i nye hænder. X-kuglen Fribo overbragte klenodiet og værdigheden i
det kommende år til Ole Blok Johansen for hans særligt rolige og fredeligt piberygende stil i
forbindelse med brobyggeriet og aktiviteterne på Sortekilde. Altså: Kuglen gives for god og rolig
opførsel – meget rolig. Stort tillykke!!
Dirigenten kunne så hæve forsamlingens glas og lukke mødet, hvorefter vi gik i gang med den
herlige anretning af frugt, kiks, ost og rødvin. Bjarne Dambro lagde en hæftig pot-käse til. Ole
Brønsholt havde sørget for ostebordet. Hjertelig tak!
Med venlig hilsen, På bestyrelsens vegne: Jens Kristensen. Kertinge, d. 20 februar, 2011.
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