STIFTENDE GENERALFORSAMLING FORENINGEN BONA GRATIA
Vejle d.3 november 2012

Tilstede:
Kompagniet: Arne Simonsen, Flemming Sørensen, Jens Lundemark, Karen Rønne, Karsten
Heide, Knud Nørregaard Hansen, Ole Nørregaard Hansen, Peter Carstensen
Sejlere: Søren Nielsen, Gerd Iversen, Lena Brendstrup, Svend Erik Poulsen, Susanne
Ploug-Sørensen, Jytte Møller, Marianne Dahl Lauridsen, Sus Foldager, Jesper Funder,
Hanne Moeslund Madsen, Søren Johannesen, Tanja Brendstrup.

Dirigent: Knud - referent: Karen
Indledning v/ Karsten om Bona Gratias værdi som lystsejler, formelt og uformelt:
Fra skibsbevaringsfonden værdsættes skibet som BEVARINGSVÆRDIGT.
I forsikringssammenhæng værdisat til 500.000 kr. For kompagniet som LYSTfartøj,
dog forbundet med en smule vedligeholdelsesarbejde. Den lyst har
kompagniet heldigvis haft fælles med rigtig mange sejlere gennem årene - skibets
venner. Det er grundlaget for vores overdragelse af skibet med hvad der er af
værdier, personlige indskud samt gæld til den forening, vi står i begreb med at stifte.
Det sker med en forhåbning om, at den mangeårige sædvane omkring skibsdriften og
fællesskabet kan inspirere og danne grundlag for et fremtidigt foreningsliv omkring
skibet.
Den bagved liggende motivation for denne organistoriske ændring har været at
knytte tættere bånd mellem skibet og skibets venner og derigennem hjælpe et
generationsskifte på vej samt at lette muligheden for at få del i fondsmidler.

Kort Introduktion om CETT centrets arbejde ved Marianne. (mødet afholdtes i et
af centrets lokaler)

Beretning om de juridiske aspekter ved overgangen til forening v/ Ole
Kompagniet har besluttet at overdrage ejerskabet til skibet Bona Gratia til ”Foreningen
Bona Gratia”, som gerne skulle stiftes i dag.
Sidste ændring af skibsskødet i 1988.
Vedtægtsudkastet er udformet som foreningens grundlov, der bemyndiger
generalforsamlingen til løbende at justere alle praktiske, driftsmæssige forhold.
Snarest muligt efter foreningsvedtægternes godkendelse, vil ejerskabet til Bona Gratia
blive tilskødet foreningen. Lysningen af skødet sker i Skibstilsynet (Skibsregisteret).
En række juridiske forhold skal herefter bringes i overensstemmelse med det nye
ejerforhold: Nationalitetsbevis, forsikring mv.

Gennemgang af vedtægterne (bilag) v/ Ole:
Foreningen har de otte ’gamle’ kompagnimedlemmer som særligt forpligtende
medlemmer (A-medlemmer). Den særlige forpligtelse er både af økonomisk og
arbejdsmæssig art.
Der er brug for mange flere medlemmer, både med særligt forpligtende medlemskab og
med støttemedlemskab. Når medlemmerne er sammen om Bona Gratia ved sejlads,
vedligeholdelse, fester og alt muligt andet er det aldeles uden skelen til medlemskabets
type.
I Foreningen Bona Gratia er det brug for alle mulige kompetencer. Man behøver ikke
være en stor stærk skibsbygger, for at kunne gøre sig nyttig. Der er masser af funktioner,
der skal varetages.
For at holde sammen på foreningen er det afgørende nødvendigt at informationsniveauet
er højt, at aktiviteterne er vel organiserede, og at det sociale fællesskab plejes.
Vedtægtsudkastet er en rammelov, som bestyrelsen justerer undervejs, når der er behov.
Ændringsforslag fra forsamlingen:
- For at præcisere at B medlemmer også deltager i generalforsamlingerne kan det
tilføjes under indkaldelse: ”Der skal ske skriftlig indkaldelse til samtlige medlemmer…”
- Tilføjelse under 4. Generalforsamling: Ved ekstraordinær generalforsamling gælder
alm. flertal blandt de fremmødte.

-Ved godkendelse af dagsorden pkt. 5 Regnskab. Tilføjelse: ”Herunder fastsættelse af
kontingenter og køjepenge mv.”.
Med disse ændringer blev vedtægterne godkendt og Foreningen Bona Gratia stiftet !

Indmeldelse som B medlem foregår ved indbetaling af det vedtagne
kontingent (250 kr.) til kassereren på reg. 1551 kontonr. 164 87 72
Endvidere mailer man sit fulde navn, postadresse, meiladresse og tlf.nr.
til kassereren Flemming Sørensen



Generalforsamling i Foreningen Bona Gratia,
Vejle d.3 november 2012

Dagsorden
1. Beretning om vedligeholdelse og sejlads v/ Karsten (bilag)
Afrigning: d. 15/11 og d.22/11
2. Forelæggelse af regnskab og næste års budget v/Flemming (bilag)
3. Fastsættelse af kontingent for A medlemmer og støttemedlemmer
Kontingent for A medlemmer: 400 kr. om måneden.
Kontingent for B medlemmer: 250 kr. om året.
Alm. Skibshyre: 2.700 kr. pr. døgn
På kompagnisejladser sejler A medlemmer gratis og B medlemmer betaler køjepenge,
som fastsættes til 200 kr. pr. døgn pr. voksen og er gratis for børn under 15 år.
4. Indkomne forslag. Ingen
5. Valg af revisor. Lena valgt med applaus!

6. Evt. Jesper påpeger betydningen af at få kommunikeret intentionerne med vedtægterne
ud: At man faktisk gerne vil have flere medlemmer, både A og B.
Jesper påtager sig at udfærdige en medlemsliste og udsende sejladsplan m. arbejdsdage
o.lign.
Hjemmeside. Jesper vil gerne medvirke til det tekniske. Tager kontakt til Jesper Boesen,
som tidl. har været i gang med projektet. Forslag om snarligt møde hos Karsten m. 2 x
Jesper + Peter til foreløbig planlægning af indhold.
Søren efterlyser mere udførlige oplysninger om de hold, der står påført i
sejladskalenderen. Karsten stadig sejladskoordinator. Forslag om, at de enkelte hold
laver en kort præsentation af sig selv og sætter den på hjemmesiden med navn, tlf.nr. og
mail adresse på en kontaktperson.
Kommende arbejdsweekend. Dato udmeldes i næste uge af Jens.

Bilag til referatet:
Endelige vedtægter for Foreningen Bona Gratia
Sejladskalender 2013
Budget 2012-13
Regnskab 2011 – 12

