Referat fra Haderslev Marineforenings
admiralforsamling lørdag den 23. februar 2019.
Formanden, John Guul, bød velkommen til de i alt 26 fremmødte og efter indstilling
fra bestyrelsen blev Palle Kok valgt som mødets dirigent. Denne konstaterede
efterfølgende, at admiralforsamlingen var lovligt indvarslet og derfor
beslutningsdygtig.
Bestyrelsen beretning blev fremlagt af formanden og havde følgende ordlyd:
Så er der atter gået et helt år igen, nemlig 2018.
Et år hvor der har været, megen aktivitet, og en stor deltagelse fra medlemmerne,
det er det bedste der kan ske, det er det der holder en forening levende.
Vi startede året med Nytårsparole, dernæst vores Admiralsforsamling, hvor
vores næstformand blev udnævnt til æresmedlem.
vi har holdt 6 bestyrelsesmøder, og 1 møde sammen med vagtholdet, som gør
en fantastisk indsats, så alle kan komme lørdag efter lørdag og få et par hyggelige
timer sammen, der er så og sige åbent, året rundt. Vi har pt. 49 medlemmer, flot.
Vores sommerudflugt, blev med hjælp fra støtteforeningen, en bustur til Ebeltoft,
for at se museet, hvor vi selv havde vores skibe med på udstillingen, en god
oplevelse, at se de mange skibe, ting og sager. Derefter var der spisning i Ebeltofts
Marineforening.
I september havde vi besøg af adoptionsfartøjerne, desværre kun det ene, men
med begge besætninger, så det var som det skulle være, atter glæde i
marineforeningen.
Vi har haft 8 fælles spisninger, også med foredrag, med stor tilslutning.
Bankospil og julefrokost, og så har der været Ulke aftener hver anden torsdag, med
skydning, det er nogle hyggelige aftener.

Hermed en ekstra oplysning angående vores kontingent, prisen for årligt
medlemskab er kr.550,00, deraf går kr.150,00 til København, samt kr. 20,00 til
distriktet, så der er kun kr. 380,00 tilbage.
Hermed en stor tak til alle, det være, støtteforeningen, hele vagtholdet, samt alle
dem, der har gjort et stort arbejde for at få alting til at glide, af hjertet tak.
John Guul
Beretningen blev taget til efterretning med akklamationen.
Det reviderede regnskab blev fremlagt af kasserer Carl-Erik Knudsen. Det
balancerede med 50.844 kr. og sluttede med et overskud på 1.262 kr. I kassen var
der pr 31.12 2018 8.252 kr. og foreningskontoen udviste 11.708 kr. I banken
henstod der 32.146 kr.
Regnskabet blev godkendt med akklamation.
Bestyrelsens planer for det kommende år blev forelagt af formanden, der fastslog at
der fortsættes med lørdags-åbent, månedlige fællesspisninger og ugentlige
ulkeaftner. Et par foredrag er også på beddingen og selvfølgelig arrangeres der igen
i år en sommerudflugt. Slutteligt håbes der naturligvis på, at Alholm og Ertholm
kommer på besøg i løbet af sommeren.
Skriftlige forslag fra medlemmerne var der ikke indkommet nogle af.
Et budget for 2019 blev fremlagt af kassereren. Det udviste indtægter på 63.650 kr.
og udgifter for 62.750 kr. Regnskabsåret forventes derfor at slutte med et overskud
på 900 kr. Kontingentet blev efter forslag fra bestyrelsen fastsat uændret til 550 kr.
pr. år. Heraf går p.r medlem 150 kr. til hovedforeningen og 20 kr. til distriktet. Det
blev under dette punkt oplyst, at foreningen netop nu tæller 49 medlemmer.
Valgt til bestyrelsen blev indledt med valg af ny formand, idet John Guul havde valgt
at stoppe. Ny formand blev Svend F. Detlevsen. Bestyrelsesmedlemmerne Egon
Selch og Johan Orbesen blev genvalgt og det samme blev bestyrelsesuppleanterne
Willy Hussman og Leif Bruun Eriksen. Heine Christiansen og Uwe Bennecke blev
genvalgt som revisorer og på samme vis var der genvalg til Palle Kok som
revisorsuppleant.

Som foreningens repræsentanter ved årets sendemandsmøde i maj deltager Poul
Emil Schmidt, Egon Selch og Adolf Iversen.
Carl-Erik Knudsen og Egon Selch blev genvalgt som flagbærer og som ny
reserveflagbærer valgtes Peter Orbesen.
Ærespullerten, der tildeles et medlem, der i årets løb har gjort en ekstraordinær
indsats for foreningen, blev i år tildelt Bent Møller Petersen for hans trofasthed,
hans hjælpsomhed og aldrig svigtende engagement i det daglige foreningsliv.
Under eventuelt takkede den nytiltrådte formand, Svend F. Detlefsen for valget og
slutteligt fik den afgående formand, John Guul, overrakt en vingave som tak for sin
indsats på formandsposten.
Under mødet fik Egon Ravn tildelt foreningens 70 års-tegn og Flemming Olesen et
25 årstegn. Som nyt medlem fik Michael Lindberg Andersen overrakt et
medlemsemblem.
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