
Støtteforeningen LOA’s Venner

CVR: 35490744
Bank: 9314-4581935558

venner@loa.dk
www.loa.dk

Referat af generalforsamling i Støtteforeningen LOAs Venner tirsdag d. 17.
august 2021 på LOA Værft

Pkt. 1 Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Leif Ervolder, der valgtes med akklamation. Referent - Merete
Bågøe.

Pkt. 2 Formandens beretning ved Bo Essenbæk
Siden sidste afholdte generalforsamling (april 2019) har bestyrelsen bestået af
Merete Bågøe (referent), Jytte Jakobsen, Carsten Pedersen, Torben Røgild
(kasserer) og Bo Essenbæk (formand). Suppleanterne Flemming Sloth og Kaj Ege
deltager i bestyrelsens møder.
Siden 2020 har Michael Fossing virket som ekstern konsulent for bestyrelsen.

LOAs Venners medlemmer modtager hvert år et medlemsbevis, som i 2020 havde et
billede af LOA malet af Ole Ubbesen - Tak til Anine for tilladelse til at benytte Oles
akvarel.

I 2020 kom Steen Bjerre og Leif Ervolder med en opfordring via bl.a. hjemmeside og
Facebook om hjælp til LOA pga. den trængte situation. I løbet af 2020 blev der i at
indsat 95.435,00 kr på LOAs Venners konto.

Vi har i den forgangne periode givet en udgiftsgaranti på 25.000 kr til forbedringer på
LOA Værft af bl.a. omklædningsfaciliteter og forbedrede forhold til elektrikerne. Der
er flere, der gerne giver en rundvisning.

I 2020 og 2021 har LOA som sædvanlig inviteret LOAs Venner til 2 aftensejladser. På
grund af corona restriktioner er 3 af de 4 planlagte sejladser ikke blev gennemført,
den sidste afholdes d. 2. september.

LOAs Venner har fået mulighed for via et medlemskab af Limfjordens Træskibslaug
gratis at sejle med Krejleren - en kopi af en krejler-kåg, som lauget selv har bygget.

Støtteforeningen LOA’s Venner støtter den tremastede barkentine LOA af Aalborg og LOA Værft. Foreningens midler benyttes
til støtte af skib og værft, blandt andet i form af donationer til vedligeholdelse, anskaffelse af udstyr og materialer til brug på LOA
og LOA Værft. Foreningen er åben for alle, der kan gå ind for dens formål og den optager såvel enkeltmedlemmer som
virksomheder, foreninger og lignende, hvor mange får adgang til medlemskab gennem én indmeldelse
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Jytte Jakobsen har også i denne periode været ude og lave god PR for både LOA og
LOAs Venner - denne gang i Nibe Kaaglaug..

I LOA Webshop bliver det nu muligt at få trykt en stregtegning af LOA på ryggen af fx
en sømandsbusseronne eller en sweatshirt - så vi kan vise at LOA er en barkentine
med råsejl.

Vores LOA Rom sælger godt. Der er nu kommet en batsh nr. 2 - med ny etikette.

Æbleskivearrangementet afholdes på LOA Værft søndag d. 5.december kl. 13-16.

LOA trænger til nye sejl - så her har LOAs Venner en oplagt chance for at deltage i
fremskaffelse af midler  ca. 600.000 kr. Vi er i dag 135 medlemmer i foreningen, så
der må være grobund for dels ideer og evner til at følge op. Når vi går i gang med
dette projekt, kommer der ikke til at mangle opfordringer til at deltage.

Tak til alle for jeres opbakning om LOA.

Formandens beretning blev godkendt.

Pkt. 3 Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab for 2019 og 2020
ved Torben Røgild
Foreningen har pr. 31/12 2020 134 personlige medlemmer og 16
firma-medlemskaber.

2019 - årets resultat -26.125,46 kr
2019 - egenkapital pr. 31/12 2019  103.595,73 kr
2020 - årets resultat 71.170,73 kr
2020 - egenkapital pr. 31/12 2020 174.766,46 kr

Støtteforeningen LOA’s Venner støtter den tremastede barkentine LOA af Aalborg og LOA Værft. Foreningens midler benyttes
til støtte af skib og værft, blandt andet i form af donationer til vedligeholdelse, anskaffelse af udstyr og materialer til brug på LOA
og LOA Værft. Foreningen er åben for alle, der kan gå ind for dens formål og den optager såvel enkeltmedlemmer som
virksomheder, foreninger og lignende, hvor mange får adgang til medlemskab gennem én indmeldelse
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I 2019 og 2020 har LOAs Venner i alt doneret 237.733,77 kr - heraf er de 95.435,00
kr kommet ind via Corona-indsamlinger i 2020.

Regnskabet blev godkendt.

Pkt. 4 Fastsættelse af kontingent ved Torben Røgild
Kontingentet er i 2021 uændret 240 kr.

Pkt. 5 Valg af  bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for bestyrelsen
Der var ingen indvendinger til bestyrelsens forslag, der gik ud på, at den siddende
bestyrelse samt suppleanter fortsætter til den ordinære generalforsamling i april
2022.

Derudover blev Michael Fossing valgt til bestyrelsen.
Flemming Sloth Andersen har meddelt bestyrelsen, at han stopper som suppleant pr.
d.d.

Bestyrelsen har herefter 6 medlemmer og 1 suppleant.

Pkt. 6 Valg af revisorer og suppleant for revisorerne
John Fjelsted har meddelt bestyrelsen at han stopper som revisor. Mogens Pedersen
og Poul-Erik Vinkler blev valgt som revisorer og Leif Ervolder blev valgt som
revisorsuppleant.

Pkt. 7 Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

Pkt. 8 Eventuelt

Nørresundby d. 19. oktober 2021

Støtteforeningen LOA’s Venner støtter den tremastede barkentine LOA af Aalborg og LOA Værft. Foreningens midler benyttes
til støtte af skib og værft, blandt andet i form af donationer til vedligeholdelse, anskaffelse af udstyr og materialer til brug på LOA
og LOA Værft. Foreningen er åben for alle, der kan gå ind for dens formål og den optager såvel enkeltmedlemmer som
virksomheder, foreninger og lignende, hvor mange får adgang til medlemskab gennem én indmeldelse
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