Referat fra den ordinære generalforsamling i Fanø Roklubs Lokaler
Onsdag den 4. maj 2022 kl. 16:33

Der var fremmødt ca. 26 aktionærer og medlemmer.
1) Valg af dirigent: Hans Mikkelsen blev foreslået og enstemmigt valgt som dirigent, hvorefter
Hans godkendte mødet, som var lovligt indkaldt pr. mail af 20. april 2022 til alle foreningens
medlemmer.
2) Formandens beretning: Torben Korsgaard fremlagde en god og fyldestgørende beretning, der
blev godkendt med applaus.
3) Regnskabet forelægges af kassereren: Kasserer Hans Christian Hansen (H.C.) fremlagde det
reviderede regnskab, der forinden mødets afholdelse var uddelt til samtlige fremmødte.
Regnskabet blev godkendt med applaus.
Flere af regnskabets punkter blev gennemgået, herunder bl.a. sejlladsindtægter, der i 2021
androg kr. 280.806 mod kr. 210.000 året før. Til gengæld havde der også været nogle
ekstraordinære udgifter til reparation af el-system, ny skrue, skrueaksel og stævnrør.
Ligesom der havde været planlagte udgifter til bl.a. indkøb af ny sommerdækning og en
vinteroverdækning - begge overdækninger beløb sig til ca. kr. 65.000.
H.C. redegjorde også for div. fondsindtægter/støtte samt udgifter til Svenskeren.
4) Indkomne forslag: Ingen
5) Fastlæggelse af kontingent for det kommende år: Uændret kr. 200 pr. husstand
6) Valg af bestyrelse:
På valg var Edit Rudbeck, Peter Salskov og Anette Rindom, alle modtog genvalg.
7) Valg af op til 2 bestyrelsessuppleanter:
På valg var Dan G. Ste ensen og Willy Morgenstern, begge modtog genvalg.
8) Valg af 1 revisor og dennes suppleant:
Som revisor blev Alice Hollænder valgt og Finn Arne Hansen blev valgt som suppleant.
9) Udnævnelse af æresmedlem: Anders Bjerrum blev udnævnt som æresmedlem. Anders var
desværre ikke til stede på mødet, og kunne således ikke høre de mange roser han k.
10) Eventuelt:
Edit, H.C.,Peter og Anders havde været til partnerskabsmøde i Nationalpark Vadehavet, hvor
Martha var blevet rost og fremhævet - så på næste partnerskabsdag vil de øvrige deltagere
gerne høre om, hvordan vi har arbejdet med Martha-projektet.
Lørdag den 20. august 2022 er der Maritim dag i Ribe, og planen er at Martha skal deltage.
Vi skal til at tænke “grøn omstilling”, og bør nok få udskiftet Martha´s dieselmotor til f.eks. el.
Får vi konkurrence fra Esbjerg kutterne A1 Claus Sørensen? Skibet har ere problemer bl.a.
med at få besætning. Vi forventer ikke at komme til at mærke til dem.
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Barskibet Cimera, der stikker 3,5 m, forventes at komme til Fanø medio maj. Måske vi kan få
samarbejde op at køre, så Martha’s passagerer også kan stige på/af der.

Hjertingbroen. Projektet styres af separat forening i Hjerting og projektet er fuld nansieret - nu
mangler blot de sidste godkendelser.

fi

Referent: Anette

