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Generalforsamling Foreningen Paneeraq Samsø 12.3.2017 

Referat 

1. Morten Winter dirigent. Han konstaterede at generalforsamling er lovligt indvarslet. 

2. Formandens beretning: 

Bestyrelsens beretning Paneeraq Samsø 2016 

Foreningen fyldte tre år i november 2016. Der er nu en stabil bestyrelse som består af de mest aktive 

medlemmer. I 2016 har vi haft fokus på at gøre dækket tæt. I 2017 supplerer vi kalfatringen med en 

moderne fugemasse og maler dækket. Masterne har overvintret hos XL Byg i vinter. Tak for husly. De fik en 

ordentlig omgang Arnisol med mange mellemslibninger og kommer først ned at ligge igen om 4-5 år. Der er 

udskiftet mindre partier træværk med meget mere. På bedding installerede vi den udvendige sensor til 

ekkoloddet. Tak for udlæg og sponsorgave fra Per T. Hansen. 

Hjemmeside 

Vi fik lavet en hjemmeside i 2016. Tak til medlem Morten Kjærulff for et flot resultat. Han er kreativ, hurtig 

og nem at samarbejde med. 

Økonomi 

Vi har søgt midler til en nybygning af for-kahyttens overbygning, da væggene er hårdt medtagne. Dem fik vi 

ikke, så vi satser hårdt på at tiltrække nye medlemmer og nye sponsorer. Vi skal nå dertil, at vi kan løfte de 

lidt større vedligeholdelsesopgaver selv. De aktive medlemmer lægger rigtig mange arbejdstimer og magter 

det mest utrolige, men større opgaver kræver gedigne materialer og de er kostbare. 

Aktiviteter 

Vi fejrede 80-året for søsætning den 12. august med Åbent skib, musik og foredrag. Samsø Kommunes pulje 

til andre kulturelle aktiviteter gav 2.000 kroner til denne markering. Årets to fokuspunkter (dækket og 

jubilæum) betød at vi ikke fik sejlet så mange ture som året før. Derfor har bestyrelsen besluttet at vi skal 

sejle mere i år, hvilket vi vender tilbage til under eventuelt. Vi har også arbejdet med et kursusforløb i 

aftenskoleregi, en duelighedsprøve. Vi prøver igen til vinter.  

Bestyrelsesarbejde 

Vi har ikke holdt mere end 2-3 bestyrelsesmøder, men den aktive kerne mødes så godt som hver lørdag på 

skibet og der i styrehuset bliver vedligeholdelse, turforslag og meget andet drøftet over en kop kaffe. Tak til 

bestyrelsen for et godt samarbejde. En særlig tak til Holger for at passe kasserertjansen. Og tak til vore 

medlemmer og sponsorer! Vi håber at kunne tilbyde jer nogle gode dagsture til sommer. Har man lyst til at 

give en hånd med alt det praktiske er vi som sagt ved skibet hver lørdag formiddag. Der er altid noget at 

lave! 

3. Regnskabet blev godkendt. Regnskabet udviser et lille underskud, men alt gæld og udlæg for 2015 og 

2016 er afviklet. 

4. Indkomne forslag: Bestyrelsen bed om forsamlingens tilslutning til en enkel vedtægtsændring, en 

præcisering af tegningsreglerne. Dette blev tilføjet til §5 og vedtaget enstemmigt. 

5. Følgende oversigt styrede valg til bestyrelsen: 
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På valg i 2017: 

Formand Jre (sidst valgt i 2015 for to år) GENVALGT for to år 

Ebbe Abel (sidst valgt i 2015 for to år) GENVALGT for to år 

Ib Nielsen (valgt i 2016 for ét år) (ønsker ikke at genopstille) UDGÅR 

Der skal vælges et nyt medlem til bestyrelsen for to år. MORTEN KJÆRULFF NYVALGT for to år 

Der blev ikke valgt en suppleant i 2016, da ingen ønskede at stille op. ERIK LYNGHOLM PEDERSEN NYVALGT 

for et år. 

 

Ej på valg i 2017 

Henry Ejby (nyvalgt i 2015 for et år, genvalgt i 2016 for to år) 

Holger Sørensen (nyvalgt i 2016). Konstitueringen den 27.2.2016 afgjorde at Holger er valgt for to år, Ib 

Nielsen for et år), samt at Holger blev udnævnt til kasserer. 

6. Valg af revisor: Jimi Jørgensen genvalgt 

7. Evt. Formanden orienterede om skibets tur til Hobro i Pinse, hvor vi deltager i generalforsamling 

Træskibenes Sammenslutning. Bestyrelsen har forpligtet sig til Åbent Skib den 10. juni i Ballen (Havnens 

Dag/Blå Flag/Bæredygtighedsfestival). Alle er hjertelige velkomne! Hvis alt går vel sejler vi en tur til Marstal 

sidst i august for at deltage i Shanty kor træf, det vil sige Fyn Rundt! 

 

Underskrift dirigent Morten Winther ……………………………………………… 

 

Underskrift John Reshaur Enevoldsen ……………………………………………… 

 

Underskrift Ebbe Abel ………………………………………………………………. 

 

Underskrift Holger Sørensen ……………………………………………………………. 

 

Underskrift Henry Ejby ……………………………………………………………………. 

 

Underskrift Morten Kjærulff ……………………………………………………..    

 


