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Dokument:	   Beslutningsreferat	  
	  
Møde:	   Generalforsamlingen	  
Tid:	   Onsdag	  22-‐4-‐2015	  kl.	  1930	  
Sted:	   På	  LOA	  Værft,	  Nørresundby	  

	  
Deltagere:	   Bestyrelsen:	  Jytte	  Jakobsen	  (JJ),	  Carsten	  Pedersen	  (CP),	  Herluf	  Stærk	  Christensen	  

(HSC)	  og	  Steen	  Bjerre	  (SB)	  samt	  foreningens	  medlemmer,	  i	  alt	  knap	  20	  personer	  
	  
Afbud:	   Bo	  Essenbæk	  (BE)	  
	  
Referent:	   Steen	  Bjerre	  
	  
Referatdato:	   28-‐4-‐2015	  
	  
Referat	  til:	   Alle	  medlemmer	  
	  

-‐-‐-‐ooOoo-‐-‐-‐	  
	  
1. Valg	  af	  dirigent	  
Bestyrelsen	  foreslog	  Leif	  Ervolder	  (LE),	  der	  valgtes	  enstemmigt.	  

	  
2. Valg	  af	  referent	  
LE	  foreslog	  SB	  –	  valgt	  uden	  modkandidat.	  	  

	  
3. Formandens	  beretning	  
I	  BE’s	  fravær	  oplæste	  SB	  formandens	  beretning:	  
	  

Foreningen	  LOAs	  Venner	  har	  nu	  eksisteret	  i	  knap	  halvandet	  år	  og	  vi	  er	  i	  gang	  med	  
vores	  anden	  ordinære	  generalforsamling.	  	  
	  
Jeg	  burde	  nok	  starte	  med	  at	  undskylde	  mit	  fravær	  i	  dag.	  Det	  skyldes	  et	  tiltagende	  
problem	  med	  ”dobbelt-‐bookinger”	  –	  i	  tilfældet	  her	  vandt	  Helle,	  min	  hustru,	  og	  det	  
går	  så	  ud	  over	  min	  tilstedeværelse	  her	  i	  aften.	  Steen	  har	  lovet	  at	  tage	  sig	  af	  mine	  
opgaver,	  hvilket	  jeg	  er	  særdeles	  tryg	  ved.	  	  
	  
Periodens	  første	  arrangement	  var	  deltagelse	  i	  Forårsmessen	  2014	  i	  Aalborg	  Kon-‐
gres	  &	  Kultur	  Center.	  Vi	  havde	  fået	  tildelt	  et	  areal	  lidt	  i	  baggrunden	  af	  det	  uden-‐
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dørs	  udstillingsområde.	  Synligheden	  af	  vores	  stand	  var	  dog	  ikke	  så	  ringe	  endda,	  
idet	  vi	  havde	  lånt	  Krejleren	  af	  Sjægtefolkene	  under	  Limfjordsbroen,	  og	  med	  dens	  
mast	  monteret	  med	  signalflag	  kunne	  man	  ikke	  undgå	  at	  opdage,	  hvor	  vi	  holdt	  til.	  
	  
Carsten	  var	  tovholder	  for	  planlægningen	  og	  på	  vores	  indsats	  på	  de	  tre	  dage	  på	  
selve	  messen.	  Resultatet	  af	  vores	  indsats	  var	  knap	  4.000	  kr.	  i	  henholdsvis	  ”fla-‐
sken”	  og	  salg	  af	  diverse	  merchandise	  samt	  11	  tegnede	  medlemskaber	  og	  to	  fir-‐
mamedlemmer.	  
	  
Øvrige	  indtægtsgivende	  arrangementer	  har	  været	  Aalborg	  Regatta	  og	  Aalborg	  i	  
Rødt	  samt	  Nordisk	  Sejlads	  og	  Limfjorden	  Rundt	  –	  de	  to	  sidstnævnte	  arrangemen-‐
ter	  er	  i	  forbindelse	  med	  skibenes	  anløb	  til	  Aalborg	  havn.	  Derudover	  har	  Jytte	  be-‐
søgt	  Nibe	  Sejlklub	  og	  Nibe	  Kaaglaug,	  hvor	  hun	  har	  fortalt	  om	  LOA	  og	  specielt	  LOAs	  
Venner.	  
	  
Under	  Carstens	  fravær	  er	  kassemester-‐	  og	  kassererfunktionen	  overtaget	  af	  Jytte,	  
hvilket	  sandsynligvis	  bliver	  permanent,	  idet	  Carstens	  tilstedeværelse	  i	  Danmark	  
ikke	  er	  af	  så	  forfærdelig	  lang	  varighed.	  Når	  nu	  hans	  ”ski-‐turist-‐forplejningsjob”	  er	  
afsluttet,	  tiltræder	  han	  umiddelbart	  job	  på	  Sørlandet,	  så	  vi	  ser	  ham	  i	  alt	  fald	  i	  be-‐
gyndelsen	  af	  august,	  hvor	  Sørlandet	  lægger	  turen	  forbi	  Aalborg	  i	  forbindelse	  med	  
The	  Tall	  Ships	  Race	  her	  i	  staden.	  
	  
Det	  er	  aftalt	  at	  vores	  nyhedsbreve	  fremover	  udsendes	  fælles	  med	  Tall	  Ships	  Aal-‐
borg	  Fonden,	  idet	  indholdet	  for	  en	  stor	  dels	  vedkommende	  er	  sammenfaldende.	  
	  
Leif	  Ervolder	  er	  fremover	  indbudt	  til	  at	  deltage	  i	  vores	  bestyrelsesmøder.	  Det	  er	  
nemmere	  og	  mere	  præcist	  at	  kommunikere	  direkte	  frem	  for	  at	  meddele	  hinanden	  
hvilke	  beslutninger,	  der	  er	  truffet	  og	  som	  eventuelt	  kan	  have	  interesse.	  
	  
Periodens	  seneste	  arrangement	  har	  været	  deltagelsen	  i	  Forår	  2015,	  også	  i	  regi	  af	  
Aalborg	  Kongres	  &	  Kultur	  Center.	  Denne	  gang	  havde	  vi	  fået	  en	  mere	  synlig	  place-‐
ring	  helt	  fremme	  ved	  Vesterbro	  og	  stadig	  med	  sjægtelaugets	  Krejleren	  i	  front.	  
Pladsen	  var	  formidabel,	  men	  det	  var	  meget	  koldt	  og	  blæsende	  i	  de	  tre	  dage,	  mes-‐
sen	  varede.	  Resultatet	  vil	  Jytte	  berette	  om	  lidt	  senere.	  
	  
I	  forbindelse	  med	  messearrangementet	  blev	  vi	  af	  Søgaards	  Bryghus	  forsynet	  med	  
fadølsanlæg	  og	  tre	  fustager	  fadøl	  til	  udskænkning	  af	  smagsprøver	  (som	  en	  slags	  
trækplaster).	  Vi	  har	  truffet	  aftale	  med	  Søgaards	  Bryghus	  om	  salg	  af	  LOA-‐øl	  såle-‐
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des:	  Søgaard	  har	  fået	  fremstillet	  énlitersflasker	  med	  patentprop	  med	  Søgaard-‐
etiket	  på	  den	  ene	  side	  og	  LOAs	  bomærke	  på	  den	  anden	  side.	  Vi	  kan	  så	  sælge	  disse	  
flasker	  sammen	  med	  et	  ”øl-‐bevis”	  for	  135	  kr.	  og	  flasken	  kan	  så	  påfyldes	  hos	  Sø-‐
gaard	  mod	  aflevering	  af	  ”øl-‐beviset”.	  	  Vores	  betaling	  erlægges	  først,	  når	  gavebevi-‐
set	  er	  blevet	  brugt.	  
	  
Vi	  har	  i	  dag	  66	  private	  medlemmer	  og	  otte	  firmamedlemsskaber	  med	  i	  alt	  245	  
personer	  omfattet.	  Det	  ambitiøse	  mål	  om	  i	  løbet	  af	  ét	  år	  at	  få	  tegnet	  mindst	  500	  
medlemmer	  er	  altså	  ikke	  nået.	  Vi	  vil	  dog	  ufortrødent	  fortsætte	  hvervningen	  af	  fle-‐
re	  medlemmer,	  både	  personlige	  og	  kollektive	  –	  det	  være	  sig	  firmaer	  eller	  forenin-‐
ger.	  	  
	  
Næste	  større	  arrangement	  for	  LOAs	  Venner	  bliver	  deltagelsen	  i	  The	  Tall	  Ships	  Ra-‐
ce	  i	  begyndelsen	  af	  august.	  Vi	  har	  tanker	  om	  at	  gennemføre	  et	  arrangement	  her	  
på	  værftet	  –	  de	  nærmere	  detaljer	  bliver	  planlagt	  på	  vores	  førstkommende	  besty-‐
relsesmøde.	  Aalborg	  Kommune	  har	  udtrykt	  begejstring	  for	  vores	  idé	  om	  at	  gen-‐
nemføre	  en	  aktivitet	  på	  Nørresundbysiden,	  idet	  mange	  af	  de	  største	  skibe	  forven-‐
tes	  at	  blive	  placeret	  på	  her.	  Det	  er	  her	  vigtigt	  at	  fortælle,	  at	  der	  i	  forbindelse	  med	  
dette	  arrangement	  også	  bliver	  brug	  for	  jeres	  hjælp.	  I	  vil	  blive	  informeret	  senere	  
herom.	  
	  
Vi	  har	  for	  ganske	  nylig	  for	  ca.	  27.000	  kr.	  indkøbt	  en	  ny	  opvaskemaskine	  til	  LOA.	  
Maskinen	  er	  en	  industrimaskine,	  som	  bruger	  fra	  1,5	  til	  3	  minutter	  til	  hver	  opvask.	  
	  
Vi	  har	  også	  planer	  om	  at	  få	  gasvarme	  ind	  i	  værftets	  lokaler	  samt	  at	  få	  bygningerne	  
energioptimeret.	  Herlufs	  søn	  er	  sammen	  med	  medstuderende	  i	  gang	  med	  at	  un-‐
dersøge	  og	  projektere	  et	  sådant	  anlæg	  i	  forbindelse	  med	  et	  undervisningsprojekt.	  
Når	  dette	  er	  bragt	  til	  ende,	  begynder	  vi	  at	  søge	  fonde	  om	  tilskud	  til	  arbejdet.	  
	  
Sidst	  en	  tak	  til	  mine	  bestyrelseskolleger	  for	  et	  formidabelt	  samarbejde	  i	  det	  for-‐
gangne	  år,	  og	  til	  Herluf:	  Jeg	  er	  ked	  af,	  at	  du	  forlader	  bestyrelsen	  -‐	  det	  var	  jo	  dig,	  
der	  i	  første	  omgang	  fødte	  tanken	  om	  foreningen	  LOAs	  Venner.	  Nu	  forlader	  du	  jo	  
ikke	  helt	  projektet,	  så	  jeg	  går	  ud	  fra,	  at	  vi	  stadig	  må	  trække	  på	  din	  ekspertise.	  
	  
Også	  tak	  til	  vores	  posekigger/bilagskontrollør/revisor	  Bjarne,	  som	  har	  ønsket	  at	  
forlade	  jobbet.	  Og	  igen	  i	  år	  en	  særlig	  tak	  til	  Jyttes	  mand	  Niels	  for	  hans	  store	  bi-‐
stand	  i	  forbindelse	  med	  at	  finde	  det	  rigtige	  bogføringssystem,	  som	  også	  kan	  holde	  
styr	  på	  medlemmerne	  samt	  indkaldelser	  og	  rykkere	  og	  måske	  meget	  mere.	  
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Beretningen	  blev	  godkendt	  uden	  bemærkninger.	  
	  
4. Fremlæggelse	  og	  godkendelse	  af	  revideret	  regnskab	  
5. Fastsættelse	  af	  kontingent	  
6. Godkendelse	  af	  budget	  
JJ	  gennemgik	  regnskabet,	  der	  udviste	  et	  resultat	  på	  61.155,99	  kr.	  –	  med	  arrangementer	  (21.000),	  
tilskud	  (19.820)	  og	  kontingent	  (14.424)	  som	  de	  store	  indtægtskilder.	  	  
	  
JJ	  foreslog	  fastholdelse	  af	  kontingentsatserne,	  hvilket	  forsamlingen	  tiltrådte.	  
	  
JJ	  præsenterede	  ikke	  noget	  budget,	  idet	  foreningens	  indtægter	  jo	  er	  ganske	  afhængige	  af	  antallet	  af	  
medlemmer	  og	  omfanget	  af	  indtægtsgivende	  aktiviteter.	  	  
	  
Punkterne	  4,	  5	  og	  6	  affødte	  ikke	  yderligere	  kommentarer.	  
	  
7. Valg	  af	  bestyrelsesmedlemmer	  og	  valg	  af	  to	  suppleanter	  for	  bestyrelsen	  
På	  valg	  var	  JJ,	  der	  var	  villig	  til	  genvalg,	  og	  HSC,	  der	  ikke	  ønskede	  genvalg.	  Da	  der	  var	  tre	  kandidater	  til	  
de	  to	  poster,	  blev	  der	  uddelt	  stemmesedler	  og	  afstemningen	  gav	  dette	  resultat:	  
	  

Jytte	  Jakobsen	  	   15	  stemmer	  
Merete	  Bågøe	  	  	   11	  stemmer	  
Henrik	  Sawa	  Christensen	  	   4	  stemmer	   	  
	  

Således	  blev	  JJ	  og	  Merete	  Bågøe	  valgt	  til	  bestyrelsen,	  mens	  Henrik	  Sawa	  Christensen	  blev	  valgt	  som	  
suppleant.	  Som	  suppleant	  valgtes	  desuden	  enstemmigt	  Finn	  Lund.	  	  
	  
8. Valg	  af	  to	  bilagskontrollanter	  og	  valg	  af	  én	  suppleant	  for	  bilagskontrollanterne	  
Forsamlingen	  genvalgte	  John	  Fjelsted	  Larsen,	  mens	  der	  var	  nyvalg	  til	  Mogens	  Pedersen.	  Som	  supple-‐
ant	  genvalgtes	  LE.	  	  

	  
9. Indkomne	  forslag	  
Ingen.	  
	  
10. Eventuelt	  
SB	  orienterede	  kort	  om	  indkøbet	  af	  industriopvaskemaskinen	  til	  LOA.	  
	  
LE	  foreslog	  at	  der	  bliver	  taget	  kontakt	  til	  LOAs	  leverandører	  med	  henblik	  på	  at	  få	  dem	  til	  at	  tegne	  sig	  
som	  medlem	  af	  foreningen.	  	  
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Richardt	  Bjørno	  foreslog	  at	  orientere	  TSR15-‐organisationen	  i	  Aalborg	  om,	  at	  LOA	  Værft	  vil	  kunne	  
assistere	  med	  visse	  nødreparationer	  under	  arrangementet.	  LE	  lovede	  at	  sørge	  for,	  at	  budskabet	  bli-‐
ver	  givet	  videre	  til	  rette	  vedkommende	  hos	  TSR15	  Aalborg.	  	  
	  
LE	  takkede	  for	  god	  ro	  og	  orden.	  
	  
SB	  takkede	  på	  BE’s	  vegne	  LE	  for	  god	  varetagelse	  af	  ordstyrerhvervet.	  	  
	  
	  
	  
___________________________	  
Leif	  Ervolder,	  dirigent	  
	  
___________________________	  
Bo	  Essenbæk	  
	  
___________________________	  
Carsten	  Pedersen	  
	  
___________________________	  
Herluf	  Stærk	  Christensen	  
	  
___________________________	  
Jytte	  Jakobsen	  
	  
___________________________	  
Steen	  Bjerre	  


