
1/2

Generalforsamling Foreningen Paneeraq Samsø 31.3.2018

Referat

1. Formand er dirigent. Mødet lovligt indvarslet.

2. Formandens beretning:

Beretning 2017

Vi vil kort fortælle om året der er gået. Vi kom sent i gang med at slibe og male grundet et koldt og vådt 
forår. Men vi nåede i mål og kunne sejle til Hobro i Pinsen til Træskibssammenslutningens årlige træf og 
generalforsamling i et præsentabelt skib. I alt 6 personer var med på noget af eller hele turen. Igen i år har 
arbejdet med at gøre dækket tæt fyldt meget, og i løbet af sommeren er samtlige samlinger kradset op og 
fuget, hvorefter dækket er malet to gange. Det ser ud til at holde bedre end de ting vi tidligere har forsøgt! 
Henry, Ebbe og undertegnede tog turen Fyn Rundt på en uge sidst i august for at afprøve resultaterne. 
Dækket var tæt, men enkelte dryp og stænk undgår vi nok aldrig! Vi sejlede mest for motor med vinden lige 
på, men havde en spændende dag for sejl på vej hjem fra Bogense. Vi tog vand ind og anløb Kolby Kaas 
med lettelse! Vi kunne sejle videre næste morgen til Ballen med nyordnet håndpumpe, hvor skibet lå i 
længere tid, mens en ny lænsepumpe blev bestilt og installeret. Vi nåede ikke rundt til Mårup havn i år og 
dermed ingen dagsture til Tunø. De eneste dagsture hvor medlemmer kom med ud at sejle var Ballen-
Langør og retur en måned senere. Det er for lidt og vi lover at prioritere flere dagsture i 2018. Vi håber 
meget at nogle af jer tager imod tilbud om at sejle med en tur. Vi sender besked ud til både medlemmer og 
sponsorer og det vil glæde os at byde jer velkommen om bord!

Vinter 2017/2018

Et lille hold mødes hver lørdag formiddag på skibet til kaffe og småkager. Kig endelig forbi hvis I er i 
nærheden. Vi viser gerne rundt og byder på en kop kaffe! Vi fik tilbudt to lærketræer som stod i en 
privathave i Besser. De er nu fældet og savet op til skibstømmer takket være hjælp fra Ejnar Bager, Steen 
Brorsen og Savværket. Alle tre bliver budt velkommen som sponsorer i 2018 som tak for hjælpen. Træet 
skal bruges til en ny overbygning på forkahytten.

Økonomi

Jeg afslutter med lidt budgetter for 2018, 2019 og 2020. De er udarbejdet til fundraising, men viser klart, at 
der fortsat er brug for både sponsorer og fondsmidler de kommende år. Udgifterne er lidt større end 
angivet, da enkelte sponsorer giver materialer. Vi forventer et overskud på ca. 4.000kroner i 2017, penge 
som får ben at gå på i 2018 med en tur på bedding som årets første prioritet. Vi tager initiativ til et 
undervisningsforløb (duelighedsbevis) i forår 2018 for alle interesserede og håber at der bliver råd til at 
forny skibets instrumenter med et ekkolod inden vi skal aflægge de praktiske prøver. Vi har de sidste to år 
lånt udstyr når vi sejler lidt længere ture.

John R. Enevoldsen, formand

Beretningen blev godkendt

3. Regnskabet blev godkendt. Regnskabet udviser et lille overskud, opsparing til forårets tur på bedding 

4. Indkomne forslag: Ingen

5. Henry Eiby og Holger Sørensen genvalgt. Søren Klemmensen blev valgt som suppleant
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6. Valg af revisor: Jimi Jørgensen genvalgt

7. Evt.  Hyggeligt samvær

Foreningen Paneeraq Samsø

Konstituerende bestyrelsesmøde den 31.3.2018

I sejlerstuen umiddelbart efter generalforsamling dd.

Til stede: John Reshaur Enevoldsen, Holger Sørensen, Ebbe Abel, Henry Ejby og Morten Kjærulff

Dagsorden:

1. Konstituering

Referat:

John R. Enevoldsen blev genvalgt som formand og Holger Sørensen genvalgt som kasserer. Morten Kjærulff 
fortsætter som webmaster.

John R. Enevoldsen

Referent/formand


