
Generalforsamling Foreningen Paneeraq Samsø den 27.2.2016 

Referat 

1. Valg af dirigent – Bernd Garbers. Generalforsamlingen var ikke lovligt indvarslet, da vedtægterne 

kræver indkaldelse tre uger før, mens annonceringen i pressen var kun to uger før. Formanden 

erklærede sig ansvarlig og lovede at huske det til næste gang. Forsamlingen erklærede 

generalforsamlingen for lovlig. 

2. Formandens beretning: Beretning Paneeraq Samsø år 2015 

Siden sidste generalforsamling er der arbejdet ihærdigt med den daglige vedligeholdelse af skibet. Det 

vender jeg tilbage til. Et af de vigtigste målsætninger var at tætne dækket så vi kunne sejle lidt længere ture 

uden at alt under dækket blev vådt. Dette er ikke lykkedes, men vi kom af sted to gange i tre dage, foruden 

de sædvanlige dagture både fra Ballen og Mårup.  

Den gode nyhed: Skibet bliver langsomt i bedre stand rent vedligeholdelsesmæssigt. Det både pynter og 

styrker skibets anvendelighed. Det er en fornøjelse at se. Der er kommet en stabil gruppe på 3-4 mand som 

mødes så godt som hver lørdag formiddag til det praktiske arbejde. Samme gruppe løser også andre 

opgaver hjemme på egne værksteder. Uden denne faste kerne ingen skib! Men der er plads til flere og 

mindre kan også gøre det. Hold jer ikke tilbage.  

Den dårlige nyhed: Økonomien er endnu ikke helt sund og vi har ikke råd til den daglige vedligeholdelse, 

endsige de lidt større reparationer som vil komme, eventuelt allerede næste gang skibet skal på beddingen. 

Årets store satsning, at gør dækket tæt, er ikke lykkedes og vi har brugt tid og kræfter på at skrabe rent og 

male dækket med en maling som i praksis viste sig uegnet. Det bliver nemt at fjerne, men det bliver dækket 

ikke tættere af. 

Bestyrelsen har holdt nogle få møder i løbet af året. Meget af det praktiske bliver aftalt lørdag formiddag, 

blandt andet korte ture når vejret og mandskab tillader. Vi skal blive bedre til at varsle disse ture, men det 

kræver lidt mere af de ansvarlige når ikke alle modtager emails.  

Overdragelse 

Bestyrelsen har brugt meget tid på den formelle overdragelse af skibet. Senest har vi fået tilbudt hjælp til 

udarbejdelse af større ansøgninger, men vedkommende anbefaler en mere lodret overtagelse af skibet, da 

tvivl om ejerskab og eventuelt frasalg af skibet kan betyde at vores ansøgninger ikke kommer i betragtning. 

Derfor har bestyrelsen nu aftalt en klar overtagelse af skibet med Ebbe Abel. Modellen med den gradvise 

overdragelse af ejerskabet bliver et internt anliggende om overdragelse af ansvar og forpligtelser, mens 

foreningen overtager skødet som dokumentation for ejerforholdet. 

Sponsorer 

For at forbedre økonomien har bestyrelsen godkendt en sponsoraftale og vi er i gang med at finde 

sponsorer som vil give 1.000 – 2.000 eller 4.000 kroner årligt til bevarelsen af galeasen Paneeraq på Samsø. 

De første sponsoraftaler er indgået, men der skal flere til.  

Det praktiske 

Vi har pillet masterne af skibet i efteråret og givet dem en ordentligt omgang. De kommer kun af ca. hvert 

femte år. Tak til DLG og XL Byg for husly. Skibet skal på bedding i 2016 og hun fylder 80 år i 2016. Det vil vi 

markere i august. 



Tak til bestyrelsen 

Tak til bestyrelsen og alle som har givet en hånd med i årets løb. En særlig tak til kasserer Jørg Spiekermann 

som ikke genopstiller til bestyrelsen grundet en presset hverdag.  

3. Regnskabet blev godkendt. Underskud i 2015 og budgetterede underskud i 2016 kræver handling 

hos bestyrelsen. 

4. Indkomne forslag: Ingen 

5. Valg til bestyrelse: Henry Ejby blev genvalgt. Jørg Spiekermann ønskede at trække sig. Holger 

Sørensen og Ib Nielsen blev nyvalgt. Konstitueringen afgør hvem der sidder for et og to år. Der blev 

ikke valgt en suppleant, da ingen stillede op. 

6. Valg af revisor: Jimi Jørgensen blev nyvalgt. 

7. Evt. Der blev snakket lidt praktiske opgaver, men det er for tidligt at mødes ved skibet. 

 

 

 

Dirigent: Bernd Garbers  Formand: John R. Enevoldsen 

 

 

 

 

 

 


