
REFERAT AF GENERALFORSAMLING I ”TRÆSKIBSFORENINGEN FOK” 
Torsdag d. 9/3 2017 
 

1) Valg af dirigent og referent  

Torben Flindt blev dirigent. I Christian Wangs fravær modtog Jens Kristensen – uden ret megen brok – det ansvarstunge 
hverv som referent.  

2) Formanden aflægger beretning  

Indledningsvis kunne formanden byde velkommen til nye medlemmer med rigtige skibe af træ: Kurt Jensen og Poul  
(”Lotte”) og Johan Wedel (”Heja”).  Derefter blev beretningen omdelt og gennemgået af selveste formanden. Der stod 
uåbnet øl på bordet, så alle havde travlt med at få godkendt beretningen. Og det blev den. Med rosende afklapsning. Og en 
skål for foråret og foreningens lysende fremtid. 

3) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse  

Regnskabet omdelt, gennemgået og godkendt. Pris på kaskoforsikring af jollerne for høj. Kort debat om værdiansættelsen af 
jollerne. Det var en udbredt opfattelse, at jollerne nu er nedskrevet til et rimeligt niveau. Regnskabet godkendt. 

Forslag om uændrede kontingenter for 2018: Alm. medlem kr 550. Kollektiv forsikr. kr 350. Passivt medlem. kr 250. Medlem 
af Jollelaug kr 300. Vedtaget. 

4) Indkomne forslag fra medlemmerne  

Søren Storm havde fremsendt forslag om at bestyrelsen skulle ”indgå forhandlinger med Miljø og Teknik med henblik på at 
sikre, at havnepladserne fra og med Bellonabroens vestside til det gamle brofæste forbeholdes træbåde. Resultatet af 
mødet/møderne bør munde ud i et skriftligt svar fra myndighederne”.  

Under den efterfølgende debat kom det bla.a. frem, at bestyrelsen fandt, at man havde et fortrinligt samarbejde med 
havnemyndigheden. At det var ærgerligt - omend forståeligt bla.a. pga. strømforholdene - at så mange træbåde finder plads 
andre steder i havnen end hos FOK. At vi, såvel medlemmer som bestyrelse, fortsat skal prøve at gøre FOKs fine faciliteter 
og fremragende foreningsliv kendt og positivt bemærket, så flere træbådsejere får lyst til at få plads på Dosseringen. 

Søren Storm var tilfreds med debatten af sit forslag og ønskede ingen afstemning. 

5) Valg til bestyrelsen. Kasserer og sekretær er på valg (ulige år).  

Torben Flindt og Christian Wang genopstillede. Hurra og tak! Valgt. 

6) Valg af revisor  

Kaj Lau er valgt revisor. Kaj genopstillede heldigvis. Valgt.  

7) Meddelelser og eventuelt  
Slæbestedet er ændret, så nu kan vi ikke snige jollerne imellem stenene bagom kæden. Hvis vi kontakter 
havnemyndigheden en uges tid forinden, så kommer de og låser kæden op for os. 
 
Generalforsamling SLUT  
Medlemsmøde: Årets gang 2017:  
-Standerhejsning og forårsklargøring og evt. søsætning af joller, Lørdag d. 15/4-2017. 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. Det er påskelørdag. Derfor: FORSLAG om ny dato: d. 22/4. Vedtaget. Peter Heiden indkalder foreningens 
medlemmer til jolleklargøring, når vejret begynder at ligne noget vi kan bruge. 

Følgende forslag blev godkendt: 

 -Fast ugeaften for arbejde og sejlads med smakkerne. Første gang Mandag d. 24/4-2017. Fortsætter mandage kl 18:00.  

- TS Pinsestævne d. 1.-4. juni 2017 i Hobro. Uklart om nogen FOK-skibe kan deltage. 

-Fælles sensommersejlads på bugten Lørdag d. 2/9-2017. Hvis vi må aflyse pga. dårligt vejr, så prøver vi igen lørdag d. 9/9-
2017.  

- Standernedhal og joller på land mv. Lørdag d. 28/10-2017.  

- Næste Generalforsamling: Torsdag d. 8. marts 2018 kl. 19:00. 
 
OG SÅ TIL DET OVERDÅDIGE OSTEBORD MED RØD VIN. TAK TIL ALLE FOR ET VELLYKKET MØDE! 
Referent: Kerteminde, d. 10/3 2017. Jens Kristensen 
 

 


