Generalforsamling i ’Træskibsforeningen FOK’
Torsdag d. 7/3 2013 kl. 19.30

REFERAT
Dejlig varmt i den fine stue. Øl på bordet. Stort fremmøde. Alle stole besat. 3 nye/kommende medlemmer!
Herligt! Velkommen til!
1. Formanden bød velkommen, og bad forsamlingen vælge ordstyrer og referent. Kristian Fribo
blev valgt som ordstyrer, til Kristians store overraskelse, og oveni købet uden modkandidater.
Wang fik tjansen som referent.
Kristian konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og gav formanden ordet til punkt 2.
2. Formanden aflagde beretning (se hjemmesiden) og svarede på spørgsmål hertil. Stor tilfredshed
med formandens indsats, og beretningen blev enstemmigt godkendt, selv om der opstod lidt
forvirring om, hvilken udgave af beretingen, der blev fremlagt. .
Skål for formanden!
3. Regnskabet blev omdelt. Kasseren var desværre sygemeldt. I hans fravær svarede revisor Kaj på
spørgsmål fra forsamlingen. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Det gjorde bestyrelsens
forslag om at videreføre priser for medlemskab m.m. i 2014 også.
4. Ingen forslag indkommet. Derfor intet at berette.
5. Kasserer Torben og Sekretær Wang blev begge genvalgt til bestyrelsen.
6. Revisor Kaj blev også genvalgt.
Så vidt så godt! Alt er således ved det gamle. Nu kan det ikke gå helt galt med vores forening. Endnu en
skål udbragtes – denne gang for hele foreningen!
7. Årets gang i FOK.
Bestyrelsens forslag til aktiviteter i 2013 blev drøftet. Og planen blev, efter en del verbal tumult
og visse justeringer af datoer, vedtaget således:


Standerhejsning og forårsklargøring af hus og og evt. søsætning af Linda, Vilhelm og NG
259, lørdag d. 20/4. Vi mødes ved klubhuset kl 9.00. Opgaver: Se opslag på dagen. Man
medbringer selv madvarer til fælles frokost. ”FOK” sørger for den mest elementære
drikkelse.



Fast ugeaften for arbejde med og sejlads med smakkerne. Fortsætter mandage kl. 18 når
vejret bliver til det. Og i øvrigt efter aftale mellem medlemmer af jollelauget. Sejlads
første gang mandag d. 13/5.



Fælles sensommersejlads/frokostsejlads på bugten lørdag d. 7/9.



Standernedhal og joller på land mv. lørdag d. 27/10.

Forsamlingen udtrykte stor enighed om at FOK bør vise skibe og flag på vandet når Kongeskibet
”Dannebrog” kommer på besøg i Kerteminde 4/6.
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8. Meddelelser og Evt.
1 På næste generalforsamling flyttes punktet ”Årets gang” fra Generalforsamlingens dagsorden
til et medlemsmøde i umiddelbart forlængelse af Generalforsamlingen.
2 Formanden har stor opbakning til at arrangere åbent hus med præsentation af jollerne og evt.
diverse maritime FOK-aktiviteter i forbindelse med Fiskefestival, lørdag d. 14/9, 2013.
3 Kaj Lau overrakte vandrepræmien "Den skøre Kugle" til Peter Heiden for ihærdig indsats i
forbindelse med foreningens smakkejoller.
Kristian erklærede generalforsamlingen afsluttet!
Tak til alle for en god generalforsamling!
Herefter blev Bents ostebord båret ind og serveret. Vin og snaps blev tilføjet. Stor tak til Bent. Snakken
gik. Alle var glade.
HUSK: Vi ses d. 20. april til forårsklargøring.
/cwang
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