Århus træskibshavn den 1. november 2014

GENERALFORSAMLING i foreningen til Bona Gratia´s bevarelse.

Beslutningsreferat.
Generalforsamlingen valgte Knud som dirigent.
Jens som referent.
Generalforsamlingen konstateredes lovligt indvarslet.
1. Der var ingen kommentarer til sidste års referat.
2. Dagsorden blev godkendt.
3. Stemmeberettigede var følgende: Arne, Knud, Flemming, Karsten, Peter og Jens. Ole og Karen var
forhindret i at møde.
4. Formandens beretning:
Formanden indledte med at konstatere, at det nok havde været en af de bedste (sejl)sommere i den tid
han havde sejlet. Efter den traditionsrige forårsklargøring er det befriende at sejle til pinsestævne, som i år
gik til Tyskland. Skibet blev hjulpet undervejs af det sejlende hold forinden. Turen derned blev lagt forbi
Egernsund træskibsværft, hvor agterenden blev gjort til genstand for en nærmere undersøgelse/vurdering.
Vurdering af prisen for rep. og hvordan det skulle gribes an. Prisen anslås til at nærme 350.000 kr. og
vurderingen går på at denne rep. skal klares inden for de næste 3-5 år.
Næste års pinsestævne er planlagt til afholdelse i Lemvig. Træskibsforeningen arbejder på at aftale frihavn
et par uger i forvejen, således at man kan begynde at forlægge skibene i forvejen. Det er besluttet, at skibet
til foråret sejles til Ebeltoft - hvor Hans huserer. Der skal ruf og dæk kalfatres, masterne kommer Gert og
løfter af, og vi kan få indendørs faciliteter til slibning og lakering af disse. Formanden omtalte muligheden
for at søge fonde, og nævnte i denne forbindelse at skibet i nogle år nu har deltaget i -unge sejlads samt
uddannelse på Fejø. Disse tiltag gør det ikke sværere at opnå støtte fra fonde. Skibsbevaringsfondens
midler er sværere at opnå p.g.a. styrehuset midt på dækket. A-medlemsture, konkretiseret ved - Pinseturen
og uge 30 og 31 - er `gratis` for a-medlemmer og b-medlemmer kan deltage til alm. Køjepris. Årets
Limfjordstur var som sædvanlig en succes - fuldt bugget og skibets besætning sejlede en flot 1. plads hjem.
Beretningen blev sat til afstemning og vedtaget.
5. Regnskab: Flemming fremlagde det reviderede regnskab og kunne berette om det bedste regnskab
i de sidste 30 år. Flemming gennemgik regnskabet. Regnskabet er lagt ud og forefindes på
hjemmesiden.
6. Budget: Flemming kommenterede punktet forsikring, hvor forsamlingen drøftede om
forsikringssummen var korrekt sat og hvis den var for lav, hvilke konsekvenser underforsikring
kunne få. TS er i gang med at lægge sidste hånd på aftale med Dansk Søassurance, og det blev

besluttet at lade Dansk Søassurance være med til en vurdering af den rigtige forsikringssum. Budget
er en svær størrelse at håndtere, da der er meget svingende årlige vedligeholdsudgifter. Budget er
ligeledes lagt ud til medlemmerne. Regnskab og budget blev vedtaget med applaus.
7. Ingen eksklusioner.
8. Vedligeholdelsesplanen som ligger på hjemmesiden blev gennemgået og der var et ønske om nye
hynder i styrhuset. Sejlplanen ligger ligeledes på hjemmesiden. Formanden fremhævede
betydningen af, at skrive i adressebogen når vi er ude og sejle.
9. Øvrige forslag: Forslaget om reducering af A-medlemskontingent fra 400 til 250 kr. månedligt blev
drøftet og sendt til afstemning. 250 kr. månedligt blev vedtaget. B-medlemmer blev opfordret til at
søge om A-medlemskab.
Kasseren udsender kontingentopkrævning i september måned.
Der søges om fondsmidler til udskiftning af agterskibet. Ole m.fl. styrer denne del.
Søren Johannesen har søgt om A-medlemskab. Alle A-medlemmer stemte for optagelsen. Søren er
nu A-medlem.
Ændring af foreningens love omhandlende B-medlemmers deltagelse i bestyrelsen.
10. Bestyrelse og revisor blev genvalgt.
11. Eventuelt: Jesper foreslog, at der i hver sejluge blev indlagt obligatorisk reparations dag eller ½ dag.
Forslaget blev modtaget til inspiration. Gert efterlyste en samsejler tur gennem Limfjorden og ud i
Nordsøen og derefter retur gennem Kielerkanalen. Bona Gratia kan ikke deltage det pgl. Tidspunkt
dan BG på dette tidspunkt er ude med hold. Gert luftede muligheden for at flere skibe slog sig
sammen i samme forening. Begrundelsen var, at han mente man var stærkere i ansøgninger om
midler og stærkere da medlemsskaren ville være meget større. Gert nævnte desuden , at der var
rigtig mange uafhentede tipsmidler. Idet BG deltager tilbagevendende med at uddanne unge
mennesker, skulle denne pengepose også have en ansøgning.

Jens Chr. Lundemark
Referent.

