Referat fra generalforsamling i Fåborg Snapselaug d. 8.-3.-2018

1. Erik Jensen blev valgt som ordstyrer og erklærede generalforsamlingen
lovligt indvarslet. Han fastslog at punkt 6 skal behandles under eventuelt og at
punkt 6 er Indkomne forslag.
2. Oldermanden berettede om årets gang:
• Vi var med til at nedlægge Drambryggerforeningen.
• Vores forhold til pressen har været godt: Der var artikler både i Det
rigtige Fåborg og i Stifttidende.
• På turen til Bjørnø var der 25 deltagere. Vi er blevet medlemmer af
Marnaforeningen.
• Turen til familiehaverne i Bøjden skete i samarbejde med Bøjden
beboerforening.
• Vi var 26 dage i Kaleko Mølle. Det var smadderhyggeligt at være der, så
det gentager vi.
• Vi deltager også gerne i Fynske Fristelser igen. Derimod er vi ikke
interesserede i Øhavets Dag, da der kommer for få besøgende.
• En fin tur til Hofmansgave og Jørgen Frandsen, Hasmark og
Enebærodde
• Turen til Pipstorn var lige en tur til brændevin. Vi fik plukket en masse
slåen.
• Og endelig var det Ole Zenshøj, der vandt julesnapsekonkurrencen. - Vi
var i Superbrugsen med vores julesnaps. Det skal overvejes, om vi ikke
skal være der lørdag og søndag formiddag i stedet for lørdag formiddag
og eftermiddag, da de fleste kommer om formiddagen.
• Jørgen og Torben var på besøg på Clay i Middelfart. De blev godt
modtaget og vil gerne komme en anden gang .

• Nytårskuren havde ca.30 deltagere. Det var som sædvanligt hyggeligt .
Godt at Torben havde fordelt opgaverne, så vi ikke alle kom med
samme ret.
• Snapsesmageaftenen var en hyggelig aften. Arne fortalte på sin
hyggeligt lune måde om at rejse i Indien. Tak!
• Vi var 4 af sted til Fredagsåbent i Horne Skole. Torben fortalte , og
Jørgen og Tove leverede smagsprøver.
• 2018 må gerne forløbe lige så godt som 2017 med en masse gode
oplevelser.
Oldermandens beretning blev godkendt.

3. Skatmesterens fremlæggelse af regnskabet:
• Vi har slået 2 rekorder: 1. medlemmer og 2. der er blevet solgt 630
poser.
• Jørgen gennemgik regnskabet, som var omdelt: Indtægter kr 23.581,
udgifter kr 19.722 og en kassebeholdning pr 31.12.2017 på kr 13.415.
Regnskabet var revideret af valgt revisor Ole Zenshøj.
Regnskabet blev godkendt.
4. Kontingent
• Kontingetet blev besluttet uændret til kr. 50 årligt pr medlem.
5. Valg
• Alle på valg blev genvalgt.
6. Indkomne forslag
• Der var ikke indkommet forslag.

7. Eventuelt
• Leif H. Sørensen fra Trente Mølle opfordrer til, at der bliver lavet en
syrensnaps. Tidsrammen er 2019. Det blev bemærket, at det tager lang
tid at udvikle en snaps; Bente Kreutz mente 3 år. Det er ikke meningen,
at vi skal komme med et produkt, men en opskrift. Der blev nedsat en
”komite”, bestående af Erik Jensen , Bente Kreutz, Tage Christensen
plus laugsstyrelsen. Skriveren sender mail ud til medlemmerne om
betingelserne.
• Vi skal tilstræbe at lægge møder så også ikke-pensionister kan deltage.
Tak for god opbakning.
Referent, Tove E. Groesmeyer

