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Referat fra generalforsamling i ”Træskibsforeningen FOK” 

Torsdag d. 1/3 2012  

HAR DU HUSKET AT BETALE KONTINGENT???  SE VEJLEDNING NEDERST. 

 

1) Valg af dirigent og referent.  

Torben Flindt blev dirigent og Jens Kristensen referent. 

 

2) Formanden aflagte beretning.  

Beretningen vedtaget. Kan ses på: www.fok-kerteminde.dk. Roser til formanden! 

 

3) Kassereren fremlagde det reviderede regnskab til godkendelse 

Forslag om at kontingent for 2012  fastholdes i 2013  

Alm medlem          kr 500 

Kollektiv forsikr.   kr 350 

Passivt medlem.    kr 250 

Jollelaug               kr 250

Godkendt. Et meget aktivt regnskabsår. Tak til kasserer og revisor! 

Bemærkninger: Regnskabet skal bogføre/dokumentere jollernes værdi.  

Bestyrelsen skal se på ansvarsforsikring til joller og pram. 

 

4)  Bestyrelsen foreslår: 

4.1: Vedtægterne § 5: Ændres til: Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 

udgangen af marts. Vedtaget. 

 

4.2: Tilsynet med NG 259, Vilhelm og Linda organiseres.  

Best. trak forslaget. Der var ikke stemning for en strammere organisering. Der er interesse for 

bedre fortøjningspraksis. Evt. at en eller flere pæle flyttes længere ud i bassinet. 

 

4.3: Indkøb af trailer til transport (og søsætning) af jollerne.  

Ikke stemning for forslaget. Vi (jollelaug/bestyrelse) kontakter sejlklubben for evt lån/leje af 

bådtrailer. 

 

4.4: Standerhejsning og forårsklargøring af hus og evt. søsætning af Linda, Vilhelm og NG 259, 

Lørdag d. 28/4. Vi mødes ved klubhuset kl 9.00. Vedtaget.   

Bestyrelsen organiserer arbejdsopgaverne. JWH skaffer f.x. en ny stander, vi ka’ hejse. 

Man medbringer selv madvarer til fælles frokost. ”FOK” sørger for den mest elementære drikkelse. 

 

4.5: Fast ugeaften for arbejde med og sejlads med smakkerne. Fortsætter mandage kl 18.  

Første gang mandag d. 16/4. Sejladserne bør kunne begynde senest d. 14/5. Vedtaget 

 

4.6: Fælles sensommersejlads på bugten lørdag d. 1/9. 

- Hvis vi må aflyse pga dårligt vejr, så prøver vi igen lørdag d. 8/9. Vedtaget 

 

4.7: Standernedhal og joller på land mv. lørdag d. 27/10. Vedtaget. 

  

4.8: Indkomne forslag fra medlemmerne. Ingen. 

 

http://www.fok-kerteminde.dk/


 

5) Valg til bestyrelsen. Formand Storm er på valg 

Søren Storm ønskede ulykkeligvis at overlade rorpinden til andre hænder. 

C.Wang blev valgt som sekretær og Jens Kristensen som formand. 

Referenten vil gerne – ”post festum” men på den nye bestyrelses vegne – rette en dybfølt tak til 

Søren for hans blide, faste, poetiske og meget ordentlige styrelse af FOK gennem 10 år. 

 

6) Valg af  kritisk medlemsrevisor 

      Kaj Lau er valgt revisor. Kaj genopstillede – og blev sør’me valgt! Tillykke!!! 

 

7) Meddelelser og eventuelt,  

7.1  Nuværende lejekontrakt vedr. klubhuset mellem Ktm. Kommune og FOK kan ”tidligst opsiges 

til ophør d. 31. dec 2011”.  Søren Storm fortalte om sine drøftelser med Kerteminde Kommune 

 

7.2 Kommunens planer om etablering af jollepladser ud for Rudolf Mathis. Søren berettede. 

 

7.3 Skal vi vise Vilhelm og de håndsyede sejl frem ved Træskibenes pinsestævne i Marstal?  

- Det var en opfordring, som gav anledning til visse ideer og mulige planer…  

 
YDERLIGERE MEDDELELSER: 

JK til møde med Jimmy Pedersen. KKs nye mand på havnen. Har kontor på marinaen (tidl 

havnefogedkontor). Havnen sælger biofri diesel v. nordkajen. Dankort automat opsættes. Spildolie 

kan afleveres i depot på fiskerihavnen, bag ”Fiskernes hus” og isværket. Ang. misligholdte skibe vil 

havnemyndigheden fremover indskærpe havneregulativets bestemmelser. 

 

Tjek: Træskibsforeningens hjemmeside www.ts-skib.dk. Se bla.a. ”Håndbog for vedligehold af 

åbne træbåde og joller” OG filmen ”Smakkedans på Øresund”. 

 

7.4 Ole Blok Johansen gav ”Den skøre kugle” videre til Kaj Lau som den lykkelige kuglesvinger i 

det kommende år. For farverig fortøjning af jolle ved ”FOKs museumsbro”. Til Kaj’s hurtigt 

udførte udskiftning af fortøjninger fra blå til brun modtog han en stump ekstra snor i museale 

træskibskulører og med gevind og splejsning. 

Referenten holdt lav profil med tanke på Schrøders nye trosseanlæg i skrigende lyseblå nylon…  

 
7.5 Ost og Rødvin. Torben Flindt klarede ærterne denne gang. Bent Brogård lovede vistnok at sørge 

for anretningen ved generalforsamlingen i 2013. Vi takker Torben for serveringen og glæder os! 

- Og Bjarne havde mange fine gaver med til os, og C. Wang fyrede brændevin af helt fra Østrig, og 

sidste mand lukkede og slukkede, og næsten alle var nærmest ædru. 

 

Med venlig hilsen, bestyrelsen/JK, Kerteminde d. 4/3 2012 
 

 

 

 

 

 

ANNONCE 
Sælges: ca 40 m. skinnende lyseblå nylontrosse (24 mm) i fineste kvalitet. 

Pris: 12 kr. pr meter. (umonteret). Henv. til Jens Kristensen. 

Betaling af kontingent 
Kontingent for 2012 (se beløbet i referatets pkt 3) indbetales på FOK’s konto: 

Danske Bank, Kerteminde afdeling, Langegade 31,  5300 Kerteminde, Postbox 100 

Reg. nr: 1551, kontonr.: 9060465395 

HUSK: indbetalingen skal mærkes ”<dit navn> 2012”, så kassereren kan registrere din indbetaling. 
 

http://www.ts-skib.dk/

