Haderslev Marineforening
Referat fra Admiralforsamling lørdag, den 12. februar 2022
1. Valg af dirigent – Palle blev valgt og takkede for valget. Han tjekkede vedtægterne og fandt, at
indkaldelsen til Admiralforsamlingen var udsendt til rette tid og dermed var beslutningdygtig.
2. Bestyrelsens årsberetning – Der blev indledt med 1 minuts stilhed, for at ære og mindes Visti Jørgensen
og Egon Hansen, som afgik ved døden i det forløbne år.
Vi har været påvirket af Corona, men har dog kunnet holde ”lørdagsåbent” hver lørdag, takket være
medlemmernes besøg og de trofaste vagter, som blev takket for indsatsen.
Også Peter Orbesen blev takket for sit arbejde med at styre Ulkeaftnerne.
Og Støtteforeningen, Haderslev Maritime Venner blev takket for deres indsats.
Parolen blev aflyst p.g.a. Corona.
Poul Emil og Egon var til Sendemandsmøde i Skagen. Poul Emil og Svend hentede en model af fyrskibet,
modellen var for stor, Uwe gav en hjælpende hånd og fik den afsat.
Svend var til dialogmøde i Esbjerg ang. nyt EDB system
Stig og Svend var til Distriktsmøde i Aabenraa, mange nye ideer, som vi havde hørt før.
Julefrokosten nåede vi, støtteforeningen stod for den.
En sammenkomst den 18. december blev aflyst p.g.a. manglende tilslutning.
Stig forhandler i øjeblikket om fornyelse af vores lejekontrakt med kommunen.
Der søges om penge til en bustur i 2022.
Vi har stillet lokale til rådighed for 2 af kommunens medarbejdere, der skal have en pause midt på dagen.
Poul Emil har kontakten her. Vi gør det for at vise vores velvilje overfor kommunen.
En hilsen fra Per Koustrup, som er ramt af Corona.
Til sidst blev alle medlemmerne takket for deres støtte til foreningens arrangementer.
3 + 6. Regnskab og budget - Carl-Erik fremlagde regnskabet, der var et par kommentarer/spørgsmål:
Der ønskes en særlig kolonne til vores ”Jubilæumspenge”, det vil der være næste år.
Regnskab på forbruget af vore tilskud skal fremstå selvstændigt.
Også budgettet blev fremlagt, og forklaret af Carl-Erik.
Regnskab og budget blev godkendt.
Kontingentet på kr. 550,00, heraf kr. 150,00 til hovedforeningen blev godkendt.
4. Bestyrelsens forslag til kommende drift – Vi satser på en bustur i dette år, den er ikke planlagt endnu.
Ulkeaftner og ”lørdagsåben” kører videre. Gerne nogle sammenkomster (Spisning med damer)
med foredrag, som Støtteforeningen kan hjælpe med.
Stig foreslog ”events” med udstilling af billeder, modelskibe, rundvisning i Marinehuset, loppemarked mv.
Her kunne så sælges øl, vand, kaffe mv.
Palle mindede om, at der skal være spiritusbevilling, hvis andre end medlemmer kommer og køber øl,
den kan søge for en dag.
Grethe mente også det var vigtigt med annonce i Ugeavisen, for at bekendtgøre aktiviteten.
5. Indkomne forslag – Intet.

7. 1-7 Valg til bestyrelsen
Formand
Næstformand
Kasserer
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem

Stig blev valgt
Svend blev valgt
Carl-Erik blev genvalgt
Poul Emil blev genvalgt
Per Koustrup blev genvalgt

7.8 Valg af bestyrelsessuppleanter

Bent Christensen og Leif Eriksen blev valgt

8. Valg af revisorer og revisorsuppleant

Heine Christensen og
Uwe Bennecke blev valgt som revisorer
Palle blev valgt som revisorsuppleant

9. Valg af sendemænd (Løgstør i 2022)

Egon og Poul Emil blev valgt

10. Valg af flagbærer og reserveflagbærer

Carl-Erik og Egon blev valgt som flagbærer
Peter Orbesen blev reserveflagbærer

11. Valg til Æres Pullerten.
Lisbeth fik æren og de flotte ord fra Svend formand, det varmede.
12. Evt.
Poul Emil blev udnævnt til Æresmedlem, han har været med i snart 45 år og har lagt et stort arbejde
i foreningen og har sponsoreret meget.
Poul Emil fortalte om sendemandsmødet i Skagen og om motormuseet og den flotte Marineforening, der
er der et besøg værd.
Samtidig takkede han Egon for sponsorering af 1 ton træpiller til Huset.
Helmuth Christensen blev officielt optaget, dog uden snus, snusen var for fugtigt. Snuseriet udføres senere
Poul Emil og Lisbeth havde solgt alle flasker (de tømte) og havde indkøbt i en flaske til Svend, han blev
takket for den lange og tro tjeneste han har udvist, som formand i foreningen.
Palle takkede for god ro og orden.
ref. Lisbeth

