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Generalforsamling	  20.	  april	  2017	  
	  
Støtteforeningen	  LOAs	  Venner	  holdt	  ordinær	  generalforsamling	  torsdag	  20.	  april	  2017	  på	  LOA	  Værft,	  
Nordre	  Havnegade	  6	  i	  Nørresundby.	  I	  erkendelse	  af	  at	  mange	  gode	  beslutninger	  træffes	  med	  et	  for-‐
nuftigt	  indhold	  i	  maven,	  blev	  der	  som	  en	  nyhed	  denne	  gang	  indledt	  med	  spisning.	  Derefter	  fulgte	  
selve	  generalforsamlingshandlingen.	  
	  
1) Valg	  af	  dirigent	  

Bestyrelsen	  foreslog	  Leif	  Ervolder.	  Valgt	  med	  akklamation.	  	  
	  	  

2) Formandens	  beretning	  	  
Formand	  Bo	  Essenbæk	  oplyste,	  at	  der	  var	  tale	  om	  den	  fjerde	  ordinære	  generalforsamling	  i	  LOAs	  
Venner	  og	  at	  bestyrelsen	  i	  det	  forgangne	  år	  har	  rettet	  henvendelse	  til	  en	  række	  tidligere	  med-‐
lemmer	  af	  den	  hedengangne	  LOAs	  Rederklub.	  Det	  har	  givet	  to	  resultater:	  En	  del	  henvendelser	  er	  
kommet	  retur	  med	  bemærkning	  om,	  at	  adressaten	  er	  ukendt	  og	  det	  var	  så	  det.	  Men	  der	  er	  også	  
kommet	  en	  del	  nye	  medlemmer	  ud	  af	  det:	  Pt.	  er	  det	  blevet	  til	  17	  personmedlemskaber	  og	  to	  fir-‐
ma/foreningsmedlemmer.	  	  
	  
Bo	  fortalte,	  at	  foreningen	  ved	  årsskiftet	  i	  alt	  342	  medlemmer	  alt	  inklusive	  og	  man	  dermed	  må	  
sande,	  at	  ting	  sommetider	  tager	  tid	  og	  ønskers	  opfyldelse	  varer	  lidt	  længere	  end	  man	  i	  første	  
omgang	  regner	  med.	  Men	  som	  formanden	  sagde:	  Vent	  bare,	  om	  føje	  tid	  er	  vi	  oppe	  på	  500	  med-‐
lemmer	  –	  ikke	  i	  løbet	  af	  det	  første	  år,	  men	  så	  da	  ad	  åre.	  	  	  
	  
Bestyrelsen	  har	  i	  år	  fravalgt	  at	  deltage	  i	  forårsmessen,	  hvilket	  skyldes	  økonomiske	  overvejelser,	  
da	  der	  var	  en	  ikke	  ubetydelig	  udgift	  ved	  deltagelsen	  i	  2016	  og	  næsten	  ingen	  indtægter.	  	  
	  
Efter	  seneste	  generalforsamling	  konstituerede	  bestyrelsen	  sig	  med	  Jytte	  Jakobsen	  som	  kasserer,	  
Steen	  Bjerre	  som	  sekretær,	  Merete	  Bågøe	  som	  ansvarlig	  for	  merchandise	  og	  Bo	  som	  formand.	  
	  
Bo	  fortalte	  videre,	  at	  Tall	  Ship	  Aalborg	  Fonden	  har	  inviteret	  LOAs	  Venner	  på	  sejlads	  med	  LOA	  to	  
gange	  i	  2017:	  Man	  kan	  tilmelde	  sig	  i	  maj	  eller	  september	  og	  så	  er	  det	  oven	  i	  købet	  med	  ”en	  bid	  
brød”,	  som	  vi	  udtrykker	  det	  på	  disse	  kanter.	  Alle	  LOA-‐venner	  kan	  desværre	  ikke	  være	  med	  på	  tu-‐
rene,	  så	  det	  er	  efter	  princippet	  først-‐til-‐mølle.	  
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Bo	  sagde	  videre,	  at	  bestyrelsen	  har	  drøftet	  en	  eventuel	  julekoncert	  i	  2016,	  men	  af	  forskellige	  
grunde	  –	  blandt	  andet	  risiko	  kontra	  mulighed	  for	  overskud	  –	  blev	  koncerten	  ikke	  til	  noget.	  Til	  
gengæld	  holdt	  foreningen	  endnu	  en	  gang	  juleæbleskivearrangement	  for	  LOAs	  Venner	  og	  interes-‐
serede	  fra	  LOA	  Værft	  og	  der	  er	  på	  baggrund	  af	  en	  rimelig	  succes	  nok	  basis	  for	  at	  gentage	  arran-‐
gementet	  i	  2017.	  	  

	  
Bo	  oplyste,	  at	  Aalborg	  Kommune	  har	  været	  ansøgt	  om	  anerkendelse	  som	  tilskudsberettiget	  for-‐
ening.	  Det	  blev	  dog	  til	  et	  afslag,	  idet	  støtteforeninger	  ikke	  opfattes	  som	  folkeoplysende.	  	  

	  
På	  det	  seneste	  har	  foreningen	  deltaget	  i	  åbningen	  af	  Kulturbroen,	  idet	  man	  havde	  en	  stand	  på	  
Spritten	  sammen	  med	  LOA	  med	  det	  formål	  at	  fortælle	  om	  skib	  og	  forening.	  
	  
Ud	  over	  kontingentindtægter	  er	  det	  lykkedes	  bestyrelsen	  at	  skaffe	  et	  tilskud	  fra	  11.	  Sct.	  Georgs-‐
gilde	  i	  Aalborg.	  Donationen	  er	  på	  5.000	  kr.,	  der	  er	  søgt	  til	  brug	  for	  besætningernes	  uddannelse	  og	  
det	  er	  naturligvis	  sådan,	  pengene	  vil	  blive	  brugt.	  

	  
Om	  årets	  donationer	  til	  LOA	  sagde	  formanden,	  at	  der	  –	  ud	  over	  hvad	  der	  er	  anført	  i	  regnskabet,	  
som	  beskriver	  hændelser	  i	  kalenderåret	  2016	  –	  er	  gang	  i:	  
	  

! LOA-‐stander	  til	  LOA	  og	  til	  LOA	  Værfts	  nye	  signalmast	  
! Nyt	  service	  til	  LOA	  til	  i	  alt	  maksimalt	  10.000	  kr.	  
! Nye	  trosser	  til	  LOA	  til	  ca.	  10.000	  kr.	  
! Entreprenørudgifter	  til	  etablering	  af	  fundamenter	  for	  signalmast	  og	  belægning	  omkring	  

samme	  –	  dog	  er	  beton	  leveret	  vederlagsfrit	  af	  Unicon	  og	  belægningssten	  af	  en	  af	  LOAs	  
venner,	  M.	  Thomsen	  Støtt	  

	  
Desuden	  nævnte	  Bo	  to	  ting,	  der	  vedrører	  LOAs	  organisation	  og	  eller	  LOAs	  Venner:	  
	  

! Tre	  nye	  skærme	  til	  navigationsudstyret,	  hvor	  der	  er	  sikret	  en	  sponsering	  fra	  GPV	  Indu-‐
stries	  i	  Aars	  

! Støtte	  fra	  Danmarks-‐Samfundet	  i	  form	  af	  lån	  af	  en	  fane	  –	  og	  lovning	  om	  ny,	  når	  forenin-‐
gen	  sender	  en	  ansøgning.	  

	  
Den	  tidligere	  drøftede	  vinterbelysning	  til	  LOA	  er	  udsat	  indtil	  videre,	  dels	  af	  hensyn	  til	  hvad	  bygge-‐
riet	  på	  gummikajen	  vil	  betyde	  for	  LOAs	  synlighed,	  dels	  indtil	  vi	  endeligt	  ved,	  hvad	  omlægningen	  
af	  terrorafspærringen	  får	  af	  betydning	  for	  muligheder	  for	  at	  bese	  LOA.	  

	  
Bo	  oplyste,	  at	  bestyrelsen	  har	  sagt	  nej	  til	  en	  enkelt	  ansøgning	  fra	  LOA.	  Det	  drejede	  sig	  om	  støtte	  
til	  deltageres	  betaling	  for	  at	  sejle	  med	  LOA,	  da	  dette	  ikke	  indgår	  i	  foreningens	  formål.	  Skal	  et	  så-‐
dant	  tilskud	  kunne	  komme	  på	  tale,	  vil	  det	  kræve	  en	  vedtægtsændring.	  
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Videre	  nævnte	  formanden	  DGI-‐stævnet	  søndag	  2.	  juli	  2017	  på	  Aalborg	  Stadion	  (se	  senere).	  
	  
Til	  slut	  takkede	  Bo	  for	  godt	  og	  positivt	  samarbejde	  i	  bestyrelsen.	  Han	  oplyste,	  at	  Finn	  Lund	  og	  
Steen	  Bjerre	  har	  valgt	  at	  forlade	  bestyrelsen,	  idet	  Finn	  vil	  ikke	  være	  suppleant	  mere	  –	  men	  måske	  
han	  senere	  får	  lyst	  til	  at	  stille	  op	  som	  medlem	  af	  bestyrelsen	  –	  mens	  Steen	  har	  fortalt,	  at	  han	  har	  
rigeligt	  at	  se	  til	  med	  andre	  LOA-‐relaterede	  opgaver,	  herunder	  fondsansøgninger.	  Bo	  takkede	  dem	  
begge	  for	  deres	  indsats.	  
	  
Beretningen	  blev	  godkendt	  med	  akklamation.	  	  
	  

3) Fremlæggelse	  og	  godkendelse	  af	  revideret	  regnskab	  –	  ved	  Jytte	  Jakobsen	  
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Jytte	  oplyste,	  at	  LOAs	  Venners	  medlemmer	  aktuelt	  fordeler	  sig	  på	  87	  private	  og	  9	  kollektive	  med-‐
lemsskaber.	  
	  
Regnskabet	  blev	  godkendt	  med	  akklamation.	  	  
	  

4) Fastsættelse	  af	  kontingent	  
Bestyrelsen	  foreslog	  fastholdelse	  af	  eksisterende	  satser,	  hvilken	  forsamlingen	  tiltrådte.	  	  
	  

5) Godkendelse	  af	  budget	  
I	  overensstemmelse	  med	  beslutning	  taget	  på	  seneste	  generalforsamling	  udgik	  dette	  punkt	  af	  
dagsordenen.	  
	  

6) Valg	  af	  bestyrelsesmedlemmer	  og	  suppleanter	  for	  bestyrelsen:	  
! Jytte	  Jakobsen	  og	  Merete	  Bogøe	  blev	  begge	  genvalgt	  uden	  modkandidater.	  
! Steen	  Bjerre	  afgik	  i	  utide	  grundet	  andre	  LOA-‐relaterede	  arbejdsopgaver.	  Bestyrelsen	  foreslog	  

Torben	  Røgild,	  der	  blev	  nyvalgt	  uden	  modkandidat.	  
! Finn	  Lund	  ønskede	  ikke	  genvalg	  som	  suppleant.	  I	  stedet	  nyvalgte	  forsamlingen	  Frank	  Schø-‐

nemann	  uden	  modkandidat,	  mens	  Henrik	  Sawa	  Christensen	  blev	  genvalgt,	  ligeledes	  uden	  
modkandidat.	  
	  

7) Valg	  af	  revisorer	  og	  suppleanter	  for	  revisorerne:	  
! John	  Fjelsted	  Larsen	  og	  Mogens	  Pedersen	  blev	  begge	  genvalgt	  uden	  modkandidater.	  
! Leif	  Ervolder	  blev	  genvalgt	  uden	  modkandidat.	  

	  
8) Indkomne	  forslag	  	  

Ingen.	  
	  

9) Eventuelt	  
Merete	  orienterede	  om	  behov	  for	  hjælp	  i	  forbindelse	  med	  billetkontrol	  til	  det	  afsluttende	  DGI-‐
stævnearrangement	  på	  Aalborg	  Stadion	  og	  udleverede	  materiale.	  	  
	  
Bo	  opfordrede	  forsamlingen	  til	  at	  medvirke	  til	  fortsat	  hvervning	  af	  medlemmer	  til	  LOAs	  Venner.	  
Der	  blev	  udleveret	  diverse	  materiale	  til	  dette	  arbejde.	  
	  
John	  Fjelsted	  understregede	  det	  formålstjenlige	  i,	  at	  stadig	  flere	  mennesker	  uden	  for	  den	  nær-‐
meste	  kreds	  kender	  LOA	  og	  han	  spurgte	  i	  den	  forbindelse,	  om	  bestyrelsen	  har	  overvejet	  andre	  
måder	  at	  rekruttere	  medlemmer	  på,	  alternativt	  sikre	  indtægter	  på.	  Bo	  orienterede	  om	  det	  aktu-‐
elle	  arbejde	  med	  henvendelser	  til	  virksomheder	  og	  koordinering	  af	  dette	  med	  Leif.	  
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Torben	  opfordrede	  til	  ophængning	  af	  LOA-‐plakat	  på	  bibliotekerne	  og	  andre	  steder,	  hvor	  man	  er	  
villig	  til	  at	  modtage	  plakater.	  Jytte	  Pedersen	  opfordrede	  til	  at	  få	  tryksager	  for	  LOA	  distribueret	  
ude	  i	  byen.	  	  
	  
Frode	  Sejlund	  foreslog	  en	  lille	  streamer	  eller	  lignende	  til	  brug	  på	  biler.	  John	  pointerede	  i	  den	  
sammenhæng	  behovet	  for,	  at	  det	  af	  designet	  af	  en	  sådan	  streamer	  fremgår,	  at	  der	  er	  tale	  om	  et	  
sejskib	  med	  råsejl.	  Leif	  bifaldt	  dette,	  men	  understregede	  samtidig	  nødvendigheden	  af,	  at	  alt	  ma-‐
teriale	  fortsat	  er	  i	  overensstemmelse	  med	  LOAs	  logo	  og	  overordnede	  design.	  

	  
Leif	  oplyste,	  at	  han	  arbejder	  på,	  at	  der	  også	  i	  2018	  vil	  blive	  to	  sejladser	  for	  medlemmer	  af	  LOAs	  
Venner.	  	  
	  
Leif	  henviste	  til	  den	  allerede	  udsendte	  invitation	  til	  sæsonstart	  og	  indvielse	  af	  signalmasten	  på	  
LOA	  Værft	  lørdag	  29.	  april	  2017.	  	  
	  
Leif	  fortalte,	  at	  det	  er	  gået	  ”rigtig,	  rigtig	  godt”	  med	  klargøringen	  af	  LOA	  til	  den	  forestående	  sæson	  
–	  også	  ud	  fra	  et	  økonomisk	  perspektiv	  –	  og	  at	  der	  er	  god	  booking	  til	  en	  række	  af	  sejladserne.	  
	  
Leif	  takkede	  LOAs	  Venner	  for	  donationer	  i	  årets	  løb	  og	  for	  det	  gode	  samarbejde	  med	  foreningen.	  	  
	  

Generalforsamlingen	  sluttede	  med	  Leifs	  tak	  for	  hvervet	  som	  dirigent	  og	  Bos	  tak	  til	  Leif	  for	  at	  have	  
holdt	  god	  ro	  og	  orden.	  
	  
	  
Referat:	  Steen	  Bjerre/20.	  april	  2017	  


