Springerens Venner
Emne:

Referat fra generalforsamling

Tid:

10. april 2019, kl. 16.30

Sted:

Springeren - mødelokalet

Deltagere:

24

Referent:

Helge Hoff

Mødet blev afviklet i henhold til nedenstående dagsorden.

1. Velkomst og valg af dirigent
Formanden Kjeld Holm bød velkommen
Som dirigent valgtes Steen Petersen
Dirigenten erklærede forsamlingen er lovligt indvarslet. Indkaldt den 4. marts
2. Formandens beretning
Kjeld Holm aflagde beretning for 2018 med følgende aktiviteter:
4 bestyrelsesmøder
Udfærdiget aktivitetskalender for2019
Haft 2 arbejdsdage med bl.a. indvendig rengøring af ”Springeren”
Besøg ombord på LOA
Filmaftener. Kører fint men har varieret lidt i deltager antal.
Julefrokost
Heldagsudflugt til Søværnets center for maritime uddannelse og skibssikkerhed og Bangsbo Fortet i
Frederikshavn
Adskilt det at være frivillig fra medlemskab af Vennerne.
44 medlemmer og 7 firmaer.
Lavet en ny folder vedr. Springerens Venner.
Deltager i projektgruppen for renoveringen af Springeren.
Donationer til museet:
20.000kr til udstillingen af Protonbroen ( 11.000kr i 2018 og 9.000kr i 2019)
7.000kr til en billedscanner til biblioteket
5.000kr til tøj til de frivillige, hvor vi får vores logo på ærmet. (konteres først 2019)
Reserveret 2 x 25.000kr til renoveringen af Springeren
Beretningen blev enstemmigt godkendt
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
Kassereren Peter Petersen gennemgik og forklarede regnskabet.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt

4. Indkomne forslag
Bestyrelsen fremsætter forslag til vedtægtsændringer, herunder at vi ændrer navn til ”Springerens
Venner”
Formanden havde lavet ændringer og tilføjelser, som han redegjorde for.
Der skal tilføjes i §4, at indkomne forslag skal være indsendt inden 15. januar
Forslaget blev enstemmigt godkendt.
5. Budget herunder fastlæggelse af kontingentet
Kassereren forelagde forslag til ny kontingent. Begrundelsen for en stigning er, at det skal koste lidt
mere at være medlem end et sæsonkort koster og den stiger også. Derfor deles stigningen med i år
og til næste år. De store sponsorater bliver tegnet af museet.
Kontingent for medlemskab for 2019:
250,-kr for enkelt medlem
300,-kr for dobbelt
600,-kr for firma
Der bliver budgetteret med et underskud på ca. 10.000,-kr for 2019
Kontingent for medlemskab for 2020:
300,-kr for enkelt medlem
500,-kr for dobbelt
800,-kr for firma
Kontingentet for både 2019 og 2020 samt budgettet for 2019 blev enstemmigt godkendt.

6. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter
Knud Henriksen ønskede ikke genvalgt, så i stedet blev Jens Schultz valgt.
Kjeld Holm var på valg og han blev genvalgt.
Ole Juhlert blev valgt som bestyrelsessuppleant.
Bestyrelsen består nu af følgende:
Kjeld Holm (formand)
Peter Petersen (kasserer)
Helge Hoff (sekretær)
Steen Petersen
Jens Schultz

7. Valg af revisor
Som revisor valgtes Poul Pedersen
8. Eventuelt
Vi gik over i museet, hvor der var Indvielse af udstillingen ”Pontonbroen” med et glas rom (det er jo
maritimt)
Her blev den nye montre med model af pontonbroen afsløret af Mads og Kjeld.
De to fortalte lidt om tilblivelsen af udstillingen og udfordringerne undervejs. Det er blevet rigtig
flot.

Mads orienterede senere om, hvordan det går hos museet.
Går godt med overskud. Besøgende fra 31 lande.
Specielt børnefødselsdage er det store hit.
Mads takkede for god opbakning af vennerne til museet og sagde, at Kistepengene herefter bliver
overdraget til vennerne.
Jens Schultz takkede for valget til bestyrelsen og fortalte at, Leif fra LOA har fået hædersprisen fra
Chr. 4 Laug.
Projektleder Ole Juhlert orienterede om projektet med at renovere ”Springeren”. Har nedsat en
gruppe, der skal bestemme, hvad der skal laves, medens Mads skaffer midlerne bl.a. fra fonde.
Charley meddelte, at Niels Boel, der startede Museet er død.
Formanden takkede Knud Henriksen for sit store arbejde i bestyrelsen gennem mange år.

Efter generalforsamlingen gik vi til en flot Buffet fra slagter Stiller.
Aftenen sluttede af med et spændende foredrag af Henrik Henriksen, der havde samlet en masse
dokumentation om den tyske Ubåds officer Heinz-Walter Schultz, hvis liv og skæbne blev fortalt
med historiske billeder og videoklip.
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