Bjørnø den 27. marts, 2017

REFERAT
Generalforsamling mandag d. 20. marts 2017 kl. 19.00
Det gamle Bibliotek, Faaborg
Oldermanden bød velkommen, og vi startede aftenen med at afsynge laugssangen.
Herefter blev der serveret ungarnsk gullashsuppe, kreeret af Eric og Asger.
Og gryderne blev stort set tømte, -et godt tegn til kokkene.
Lauget gav øl og vand, og der blev smagt på de mange medbragte snapse, også oldermandens chilisnaps. Herefter startede selve generalforsamlingen.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Laugsstyrelsens beretning
Skatmesterens beretning
Fastsættelse af kontingent
Valg til laugsstyrelsen. På valg er Asger Anderskov og
Jørgen Dalsgaard, der begge modtager genvalg
6. Møllesnaps på bedding –det er tid at begynde brygningen.
Mere herom på et senere tidspunkt
7. Behandling af evt. indkomne forslag til aktiviteter i 2017
8. Eventuelt
Pkt. 1. Valg af dirigent:
Eric Jensen blev valgt til dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet. Herefter gik man over til gennemgang af dagsordenens punkter.
Pkt. 6. Møllesnapsen udgår og flyttes til pkt. 7, indkomne forslag.
Pkt. 2. Laugsstyrelsens beretning:









Oldermand Torben gennemgik årets gang i Snapselauget med både stort og småt.
I flæng kan nævnes:
Syrensnapsen har ikke været et særlig vellykket projekt, rent smagsmæssigt. Der arbejdes dog stadig på det.
Snapsemøde i Sydjylland. Bente Kreutz deltog.
Pakkedag hos Jørgen på Færgegården, hvor vi må benytte deres fælleshus.
Familiehaverne. Ole Zenshøj fortalte og forklarede og uddelte smagsprøver.
God opbakning.
Salg af poser på Kaleko Mølle. Det stod på i to uger. Ole, Asger, Bente, Jørgen og oldermanden var laugets repræsentanter. Møllen har snart 100 års jubilæum. Opfordring til at melde jer som hjælpere for lauget. Der foregår mange ting på møllen. Flere
arbejdende værksteder. Her kommer opfordringen til fremstilling af en ”Møllesnaps”.
Gerne en som ikke skal fortyndes. Det er nu, der skal blandes urter, så vi kan finde
den rigtige. Vinderen kåres på Bjørnøturen lørdag d. 6. maj. (Nærmere invitation hertil
følger)





















Fynske Fristelser havde fin opbakning, og som oldermanden konstaterede klarede
”vores ende af byen sig godt”. Søren Greve, Bøjden blev nr. 1 og 2. 3. pladsen
blev også besat af Bøjdenboere!
Der var dygtige dommere og tre kompetente overdommere til afvikling af konkurrencen.
Fynske Fristelser indbringer et pænt beløb via salg af poser. Beløb som er med til
at finansiere vores ture.
Bågøtur i grisevogn. Medbragt mad og snapse. Besøg i det lille russisk-ortodokse
kloster. Afslutning på galleri i Assens.
Ole og Jørgen på museet ”Clay” i Middelfart, hvor de reklamerede for Faaborg
Snapselaug og såmænd endte i TV Fyn, aften.
Julesnapsen trak 28 deltagere til bedømmelse af 9 julesnapse. Oldermanden blev
årets vinder og lauget solgte som vanligt vinderposer i Brugsen, Faaborg i slutningen af november. Restoplaget købte Brugsen.
Bente K. deltog i et arrangement i Nyborg Haveforening.
Slåentur. 20-22 deltagere. En rigtig god tur. Helene og Arne fyrede op i bålene, og
vi kunne sidde i shelterne og holde os tørre og varme. Der blev plukket masser af
slåen.
Fjordens dag. Bente K. deltog.
Nytårskur. 27 deltagere. Et fint arrangement med lækre retter til den fælles buffet.
Afslutning med pakkespil.
Smageaften. 24 deltagere. Måske kan vi få lidt ”rejseunderholdning” fra nogle af
de berejste medlemmer.
Midtfyns biavlerforening. 30 deltagere med bl.a. Jørgen Frandsen. Vi er inviteret til
besøg hos Jørgen Frandsen til sommer. I Hasmark.
Foreningen Nordens generalforsamling. Denne gang var det Eric og Torben som
fortalte og forklarede og uddelte smagsprøver.
FDB. Ingen ønsker at sidde i bestyrelsen, så den opløses. Torben har været med
til møder. FDB har en del penge, men ved ikke helt, hvad de skal stille op med beløbet. (60.000 kr.)
Danmarks Naturfredningsforening ønsker hjælp til at brygge en julesnaps. Jørgen
Frandsen tager sig af det. Fra oldermanden kom i øvrigt en opfordring til J.F. om
at strege liljekonval ud i den tidligere uddelte snapseguide.

Pkt. 3. Skatmesterens beretning:
Skatmesteren gennemgik det reviderede regnskab for 2016.
Indtægter i alt:
Udgifter i alt:
Overskud 2016:
Beholdning pr. 1. januar 2016:
Årets resultat:
Beholdning pr. 31. december 2016:
Pkt. 4. Fastsættelse af kontingent.
Kontingent uændret.

15.599,00 kr.
15.530,00 kr.
69,00 kr.
9.487,00 kr.
69,00 kr.
9.556,00 kr.

Pkt. 5. Valg til Laugsstyrelsen:
Jørgen Dalsgaard og Asger Anderskov blev begge genvalgt uden modkanditater.
Tove Grossmeier blev valgt som suppleant.
Ole Zenshøj blev genvalgt som revisor.
Tove Lind blev genvalgt som revisorsuppleant.
Pkt. 6. Udgår, men behandles under pkt. 7, indkomne forslag.
Pkt. 7. Indkomne forslag.
Møllesnaps på bedding. Som oldermanden gjorde klart i sin beretning er det tiden at
tænke brygning af ”Møllesnaps” til Kaleko Mølle.
Oldermanden foreslår, at vinderen findes på Bjørnøturen. Samtidig fremførte oldermanden et ubehandlet forslag om, at vinderen kåres ved håndsoprækning, så der ikke skal
udfyldes de sædvanlige bedømmelses-blanketter. Oldermanden ser også gerne, at der
fremstilles en snaps, som ikke nødvendigvis skal fortyndes, men som er klar til indtagelse, når den har trukket den anbefalede tid. (Laugsstyrelsen ser på forslagene)
Ikke yderligere indkomne forslag.
Pkt 8. Evt.
Ole Zenshøj foreslog at FDB fordeler sin formue til de snapselaug, som har været medlemmer indtil nu.
Bente Kreutz kunne herefter meddele, at beløbet formodentlig bliver anvendt til en
Læssø-tur for alle nuværende medlemmer.
Herefter takkede dirigenten for god ro og orden, og de 26 deltagere fortsatte den hyggelige aften med sang, snak og et par gode dramme
Snaselauget konstituerer sig ved førstkommende laugsstyremøde mandag d. 3. april.
Ved generalforsamlingen deltog en journalist og en fotograf fra Fynske Medier. De interviewede flere af snapselaugets medlemmer. Artikel bringes i tillæg til avisen i slutningen
af april. Meget fin reklame for Faaborg Snapselaug.
Skriver
Asger Anderskov
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