KØBENHAVNs MARINEFORENING
Takkeladsvej opgang 3 1439 KØBENHAVN K
GIRO 542 0954
☎
Mobil: 28378427.
e-mail: kbhmf@outlook.dk

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING
27. februar 2020 kl. 1800
Dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2. Bestyrelsens årsberetning.
3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.
4. Bestyrelsens forslag, herunder eventuelt orientering om planer for
det kommende år.
5. Indkomne forslag.
6. Fremlæggelse af eventuelt budget for 2020 samt fastsættelse af
kontingent.
7. Valg til bestyrelsen:
a. Leif Larsen (på valg)
b. Johnny Bannow (modtager genvalg)
c. Frank Petersen (modtager genvalg).
d. Valg af suppleanter til bestyrelsen. Erik Hansen (modtager ikke
valg), Per Vilstrup (modtager ikke valg).
8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
Revisor Henrik Christensen modtager genvalg.
Revisor Mogens Anker modtager genvalg.
Revisorsuppleant Frank Jørgensen modtager genvalg.
9. Valg af sendemænd. Bestyrelsen foreslår Leif Larsen, Erik Hansen,
(flag), Karl-Erik Knaack. Øvrige vælges på generalforsamlingen.
10. Valg af flagbærere, og reserveflagbærer.
Erik Hansen modtager genvalg, Karl-Erik Knaack modtager genvalg som reserveflagbærer.
11. Eventuelt.
Referat:
Ad 1. Formanden siden 13. august 2007, Leif Larsen, bød velkommen
til over 50 deltagere og bemærkede, at der er to nye sæder at besætte i
bestyrelsen. Som dirigent foreslog han Frank Bogaerdt, som blev valgt
enstemmigt. Bogaerdt takkede for valget og sagde, at han ville bestræbe sig på at gennemføre generalforsamlingen så demokratisk som muligt - ”sammen med jer”. For at undersøge generalforsamlingens lovlig-

hed oplyste dirigenten, at UDKIGGEN med indkaldelsen til generalforsamlingen er poststemplet den 20. januar 2020. ”Er der nogen bemærkninger til indkaldelsen, spurgte han.
Det var der ikke.
Generalforsamlingen er lovligt indkaldt, konstaterede dirigenten.
Han oplyste, at dagsordenen havde 11 punkter og spurgte om der var
interesse for at få dem læst op.
Det var ikke tilfældet.
Dirigenten gjorde opmærksom på en enkelt punkt, hvor der ud for Frank
Petersen står, at han modtagere genvalg. Der skal rettelig stå
”nyvalg” (for en toårig periode) for at få turnus til at gå op, idet Frank er
indtrådt som ordinært bestyrelsesmedlem i perioden. Det var der ingen
bemærkninger til.
Leif Larsen foreslog Erik Staffeldt valgt som referent samt Ole Reese og
Mogens ”Mugge” Sørensen valgt til stemmetællere. De blev valgt.
Ad 2. Dirigenten gav Leif Larsen fik ordet for at tilføje den i UDKIGGEN
skriftlige beretning med følgende: Der er indkøbt et lydanlæg til ca.
11.000 kroner. Det varer mindst til 2023 før visse afdelinger her fra Holmen flytter til Korsør. Og en kedelig meddelelse: jeg mistede en computer, til gengæld har jeg haft et kæmpe arbejde med at få genoprettet de
218 medlemmer i systemet m.v.
Dirigenten: kommentarer? Ingen bemærkninger.
Beretningen blev godkendt med akklamation.
Ad 3. Kasserer Hans Philipsen gennemgik det omdelte og reviderede
regnskab, som viser et resultat på 50.450 kr. Betalingsservice er væsentlig billigere end girokort, så brug denne service. Mobile Pay kostede
900 kr i oprettelse, som er opført under kontorhold. Netværk i Stuen koster 4000 kr. årligt. Regnskabets balance er på 76.715 kr. Dirigenten:
kommentarer? Tavshed. ”En gang til: er der spørgsmål til
regnskabet?” (pause) ”Det synes ikke være tilfældet.”
Regnskabet blev godkendt med akklamation.
Ad 4. Formanden havde ikke set nogen forslag.
Ad 5. Ingen indkomne forslag.
Ad 6. Kasserer Hans Philipsen gennemgik budgetforslaget, som indebærer indtægter på 116.000 kr. og udgifter på 75.000 kr, altså 41.000 kr.
i overskud. Dirigenten bemærkede: Det ligner umiskendeligt regnskabstallene for det forløbne år. Ingen kontingentforhøjelse, så de kr. 400 er
uændret.
Budgettet blev enstemmigt godkendt.

Ad 7. Valg til bestyrelsen.
a. Valg af formand. Dirigenten gav Leif Larsen ordet. Han sagde: Leif
Larsen: det er ottende gang, jeg er på valg. Som jeg skrev i Udkiggen
nærmer tiden sig, hvor jeg skal kigge rundt og se efter afløsning. Sammen med bestyrelsen har jeg besluttet, at den tid er kommet nu. Per
Vilstrup Olesen blev for 8 år siden overført fra Marstal afdeling, han vil hvis I vælger ham - sænke gennemsnitsalderen i bestyrelsen betydeligt.
Sluttelig takkede Leif bestyrelsen 100 bestyrelsesmøder. Og tak til medlemmerne for den tid, der blev mig tilgodeset.
Dirigenten: er der andre forslag? Ingen andre forslag. Per Vilstrup blev
valgt.
Han sagde: Jeg er blevet taget godt imod af Leif og sætter stor pris på
ham. Jeg ville ikke stå her, hvis jeg ikke havde Leif i ryggen, Leif er stadig engageret. Tak alle sammen for valget. Jeg ser frem til en spændende tid, vi går i møde. Én af de ting, vi skal kigge på er at få flere medlemmer.
Johnny Bannow fik ordet og sagde han har haft et hamrende godt samarbejde med Leif og er glad for at han fortsætter.
Jens Bak fik ordet og sagde han havde mødt stor hjælpsomhed fra bestyrelsen.
Leif Rislund fik ordet og fortalte, at han har kendt den afgående formand
siden han gik med korte bukser. Leif fik mig ind i afdelingen, selvom jeg
ikke havde sejlet. ”Selvfølgelig kan du blive medlem”, refererede Rislund
Leif.
b. Johnny Bannow blev genvalgt og Frank Petersen nyvalgt jfr. ovennævnte til bestyrelsen.
c. Som suppleanter foreslog bestyrelsen Niels Fiskers og Peder R. Pedersen (tidl. seniorsergent). De blev valgt.
Ad 8. Revisorerne Henrik Christensen og Mogens Anker blev begge
genvalgt. Revisorsuppleant Frank Jørgensen blev genvalgt.
Ad 9. Flagbærer Erik Hansen blev genvalgt med Karl-Erik Knaack som
reserveflagbærer.
Ad 10. Dirigenten gav Leif Larsen ordet. Han oplyste, at bestyrelsen foreslog ham selv, Erik Hansen, Karl-Erik Knaack og Per Vilstrup som
sendemænd. Desuden foreslog han Johnny Bannow. De blev valgt.
Ad 11. Mogens Busk Sørensen, ”Mugge” oplyste, at der den 25. marts
er generalforsamling i Dansk Torpedobådeforening Han takkede Leif for
”hamrende godt formandskab, jeg har altid følt mig hjemme”.

Erik Hansen takkede Leif for mange år sammen med Leif i bestyrelsen
og tilføjede, at gebyret for Mobile Pay er 50 øre pr transaktion, ”lad være
med at betale enkeltvis, saml det hele sammen”.
Pierre Jensen, kasserer i skyttelavet, takkede Leif for godt samarbejde.
Han glædede sig til samarbejde med Per Vilstrup og udtrykte glæde ved
at han gerne vil skaffe flere medlemmer, som skyttelavet også er interesseret i. Den 16. maj er der fregatskydning og alle medlemmer af marineforeningen er velkomne. Skydekort á 5 kr. sælger Solveig - for at få
skyttelavet til at køre rundt.
Leif Larsen: 9 medlemmer af vores skyttelav kommer fra Amager Marineforening. Han overrakte Karl-Erik Knaack og Erik Hansen marineforeningens hæderstegn i sølv. Leif Larsen gjorde Hans Philipsen til æresmedlem. Leif Larsen udpegede derpå ”Årets Mariner 2019”. Han har
været medlem af afdelingen i 17 år, og udfører et stort arbejde med
UDKIGGEN. Navnet er Hans Frederiksen. 25 medlemmer har i år haft
25 års medlemskab af Københavns Marineforening. Jens Bak, Frank
Johannes Jørgensen, Ole Sørensen var til stede og fik overrakt jubilæumstegn.
Dirigenten viderebragte et forslag om tre skæpperær til alle de hædrede,
som blev udført.
Leif Larsen motiverede et trefoldigt leve for Københavns Marineforening.
Dirigenten lukkede generalforsamlingen kl. 18:58 og takkede for god ro
og orden. ”Tak fordi I gjorde opgaven nem for mig”, tilføjede han.
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