REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN
AALBORG SØFARTS- OG MARINEMUSEUMS VENNER
MANDAG D. 11. APRIL 2016 KL. 17.00
Springeren – Maritimt Oplevelsescenters mødelokaler
Formanden Morten Jacobsen bød velkommen og stod for valget af P. O. Ekstrøm som
dirigent og Helge Hoff som referent.
Dirigenten konstaterede forsamlingen lovligt indvarslet.
Dirigenten påpegede fejl og mangler i den udsendte dagsorden. Med reference til
”Foreningsretslige Grundprincipper”, fik han dog forsamlingens tilsagn til en tilrettet
dagsorden, som følger:
Dagsorden:
1- Valg af dirigent
2- Formandens beretning
3- Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
4- Indkomne forslag
5- Budget herunder fastsættelse af kontingent.
6- Valg af bestyrelse og 2 suppleanter.
7- Valg af revisor.
8- Eventuelt.

- Formandens beretning:
Morten Jacobsen beretning omhandlede aktiviteter for museet og vennerne i årets løb.
Både foreningen og museet har haft et godt år.
Museet fejrede Henrik Nicolaisens 70 års fødselsdag.
Nella Dan foreningen er blevet en del af foreningen og mødes her jævnligt.. Det samme er Ubådsforeningen, som med 17 mand blev meldt ind i foreningen.
Vor revisor Frank Wilquin er nu helt færdig med Trefoldighed og man søger at afsætte det
flotte skib. Desværre kunne den ikke få plads i Roskilde Domkirke eller Folkekirkens nys Hus
på Gl. Torv. Indtil videre er den nu placeret i udstillingen i Chr. 4. sammenhæng her på
museet.
Piratudstillingen i efteråret med effekter fra Søværnet som fængsel, koran og påklædning
havde god søgning.
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I vores egen forening havde vi flere gode indslag:
Søfartsservicechef Jens Schulz fortalte i august om sin livsbane med mange gode indslag.
I januar i år havde Knud Henriksen foreslået et foredrag om Søslaget på Aalborg Red for
mange år siden.
I dag vil tidligere havnekaptajn Peter Pedersen fortælle om sit virke og liv son styrmand.
Der er planlagt et møde mere og det bliver formentligt et besøg på Flådestation
Frederikshavn. De har igen fået ny chef, kommandør Tommy Jacowsky.
Foreningen har doneret et kamera til museet.
Formanden fortalte også om det gode samarbejde, man har med Helsingør Museum.
Formanden opfordrede medlemmerne til at bruge museets kiosk, som har mange gaveideer.
Museet kan altid bruge flere vagter og man må gerne foreslå nye medlemmer til Vennerne.
Beretningen fra formanden blev enstemmigt godkendt.
-

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Kassereren P. J. Petersen fremlagde regnskabet og begrundede de enkelte poster.
Regnskabet blev godkendt
- Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag
-

Budget herunder fastsættelse af kontingent.

Kassereren fremlagde budget for året 2016. Det balancerer med et lille overskud på 1000,-kr.
Man vedtog at kontingentet forbliver uændret.
-

Valg af bestyrelse og 2 suppleanter.

På valg til bestyrelsen var Peter J. Petersen og Ib Højmark
Peter J. Petersen modtag genvalg
Ib Højmark ønskede ikke genvalg.
Formanden mente, at bestyrelsen godt kunne fungere med et medlem mindre.
Derfor blev der ikke valgt et nyt bestyrelsesmedlem.
Som bestyrelsessuppleanter genvalgtes Palle Bjørnstrup og Poul Pedersen
- Valg af revisor
Som revisor genvalgtes Frank Wilquin
- Eventuelt
Charly oplyste at Thyborøn museum den 1. juni åbner udstillingen om Jyllandsslaget i
Nordsøen.
Kaj Skall Sørensen tilbød et foredrag med lysbilleder om sit virke i Grønland, hvilket
bestyrelsen noterede.
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