
Marts 2011           12. Årgang  Nr. 2 

 WWW.Marna.dk 



Referat af ordinær  generalforsamling   

Torsdag 24 Februar 2011 kl. 19.30  

Flotillehuset, Kanalvej  22,5600 Faaborg  

 

Dagsorden  

1. Valg af dirigent –Advokat Jesper Anhøj blev valgt, og konstaterede at ge-

neralforsamlingen  var lovligt varslet . 

 

2. Bestyrelsens  beretning ved formand Per  Thomsen -  blev enstemmigt  

godkendt . 

      

3. regnskab og budget-vedr. regnskabet for 2010 blev det besluttet at der skal 

hensættes til uforudsete udgifter (30.000/40.000kr.) -beløbsstørrelsen overla-

des til bestyrelsen at fastsætte  -Jfv. Forslag fra Jesper Anhøj. Der rejstes 

spørgsmål vedr. forsikring af skibet –kan præmien blive mindre i et andet 

forsikringsselskab.  Bestyrelsen har tidligere  undersøgt dette, men kan natur-

ligvis det igen. Regnskabet og budgettet blev i øvrigt enstemmigt godkendt . 

 

4 . Indkomne forslag– herunder vedtægtsændringer - 

Bestyrelsen  havde  fremlagt et forslag – i hovedsagen redaktionelle ændrin-

ger- Dirigenten Jesper Anhøj fremlagde sit eget forslag i renskrevet stand, 

som ikke fraveg væsentligt fra bestyrelsens. Efter nogen  drøftelse blev  

Jesper Anhøjs forslag enstemmigt vedtaget . 

 

5. fastsættelse af kontingent –275 uændret. 

 

6 . På valg : 

Henning Krog –bestyrelse  -valg for 2 år –genvalg - 

Hans  Peter Jensen –do       -valg for 2 år – nyvalg –Henrik  Hansen   

Palle  Petersen -       do       - valg for 2 år - genvalg  

Suppleanter : 

Svend Hulthins                   - valg for 1 år - genvalg  

Mogens Andersen              - valg for  1 år - genvalg  

 

7 . Valg af revisor  

På valg –Anders Rehde Nielsen - valg for 2 år—genvalg  

 

8 . Eventuelt -  intet . 

For  referat - Palle  Petersen  



Foreningens  bestyrelse : 
 

Per  Thomsen , formand             Tlf.: 20785697 

 

   Henning Krog, næstformand              62601440 

 

   Palle Petersen, kasserer                       23425845 

    

   Henrik Hansen, sekretær                     42523503 

 

   Finn Jessen                                          30203742 

 

   Verner Mikkelsen                                50509672 

 

   Christian Nyfjord                                 62272350 

 

   Foreningens mail : marnasg100@live.dk 

  

   Send venligst jeres mailadresse til os, så vi kan   

   sende bladet og andet, til jer pr. mail.  

 

    Jyske bank . Reg : 5056  konto. Nr. : 106509-0 

 

   Ved indbetaling af kontingent, husk venligst   

   at skrive navn, så kassereren kan se hvem der   

   har indbetalt. 



 

 Aktivitets liste med sejladser og andre  
spændende begivenheder.  

 

Hver Onsdag er arbejdsholdet på Marna eller træskibspladsen, 
kik forbi, de plejer at være der fra ca. kl. 9.00 og til først/midt  

på eftermiddagen.  
 

Fra Mandag d 2. Maj sejler Marna fra kl. 1900 til vi ikke gider 
mere, det er vældig hyggeligt. Tag selv kaffe og kage med.  

Sidste sejlads d 26. September.  
 

Pinsetræf til Nyhavn, Marna sejler Onsdag d 8.Juni om Aftenen 
og skulle gerne være i København om Fredagen, hjemturen er 

endnu ikke planlagt, tilmelding til formanden.  
 

Kapsejlads i Dyreborg juni måned dato ukendt, kommer senere 
på hjemme siden, www marna.dk.  

 
Øhavets dag Søndag d 28.August , vi sejler til Dyreborg og hol-

der åbent skib med mere, giv en hånd med eller  
kig forbi til en kop kaffe.  

 
Æbleræs d 15.Oktober. Vi sejler fra Faaborg kl. 08.00 til Svend-

borg hvor der vil være sildebord og lidt godt til ganen.  
Vi forventer at være hjemme igen ca. kl. 1700 samme dag.  

 
Der kan forekomme andre sejladser følg med på hjemmesi-

den. www marna.dk 


