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Referat af generalforsamling i Støtteforeningen LOAs Venner tirsdag d. 9. april
2019 kl. 18 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
Vi er nu nået til nr. 6 i rækken af ordinære generalforsamlinger, det betyder at vores
forening nu er 5 år gammel.Bestyrelsen består af Merete Bågøe (referent), Jytte
Jakobsen, Carsten Pedersen, Torben Røgild (kasserer) og Bo Essenbæk (formand).
Flemming Sloth er 1. suppleant, men deltager i bestyrelsens møder. 2. suppleant
Frank Schønemann har i 2018 meldt sig ud af LOAs Venner.

I 2018 har LOAs Venner doneret i alt 57.634,50 kr til LOA. Beløbet fordeler sig
således:
Sejlerskole 2018 - 25.000 kr
Nødbrandpumpe m. udstyr - 19.965 kr
Kikkerter - 5.157 kr
Standere og vimpler - 4.375 kr
Whiteboard - 2.500 kr
Hynder frokoststue LOA Værft - 637,50 kr

Vi har reserveret 100.000 kr til en ny hjælpemaskine/generator til LOA.

I 2018 blev vi igen tilbudt 2 sejladser med LOA. Begge sejladser blev gennemført
med stor succes. I 2019 afholdes sejladserne for medlemmer af LOAs Venner d. 9.
maj og 5. september.

I 2018 startede vi på planlægning af to kurser med hjerte-lunge redning
(hjertestarter). Kurserne afholdes foråret 2019.Vi har udarbejdet et bevis for
medlemskab af LOAs Venner, som i 2019 for første gang er blevet udsendt pr. mail,
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når kontingentet for 2019 er blevet betalt. Vi planlægger at gøre dette til en
tilbagevendende aktivitet med skiftende billeder.

Vi er i gang med at få fremstillet et supplerende logo der viser LOA som barkentine
med råsejl. Dette kan fx anvendes som rygmærke på busseronnen - præsenteres til
standerhejsningen.
Som noget nyt sælger vi LOA Rom - I får en smagsprøve lige om lidt. Den er meget
populær.

Bo sluttede med en tak til bestyrelsen og samarbejdet i 2018. Også tak til dem fra
LOA Værft, der har arbejdet hårdt hos Utzon Centeret og dermed sørget for et ikke
uvæsentlig tilskud til LOAs Venners økonomi.

Formandens beretning blev godkendt.

Pkt. 3 Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab ved Torben Røgild
Foreningen har pr. 31/12 2018 124 personlige medlemmer og 13
firmamedlemskaber.

Indtægter 151.981,04 kr
Udgifter 91.788,75 kr
Årets resultat 60.192,29 kr
Egenkapital pr. 31.12.2018 på 129.721,19 kr

I 2018 har LOAs Venner doneret i alt 57.634,50 kr til LOA.

Regnskabet blev godkendt.

Pkt. 4 Fastsættelse af kontingent ved Torben Røgild
Kontingentet er i 2019 uændret 240 kr.

Pkt. 5 Valg af  bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for bestyrelsen
På valg til bestyrelsen var Jytte Jakobsen, Torben Røgild og Merete Bågøe - alle blev
genvalgt.
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Som ny 2. suppleant blev Kaj Ege valgt.

Pkt. 6 Valg af revisorer og suppleant for revisorerne
På valg var John Fjelsted Larsen og Mogens Pedersen - begge blev genvalgt.
På valg var Leif Ervolder - genvalgt som suppleant.

Pkt. 7 Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

Pkt. 8 Eventuelt
Leif takker LOAs Venner for donationerne til LOA. Derudover takker han også
medlemmerne for deres markedsføring af LOA.

Nørresundby d. 21. maj 2019

-----------------------------------------
Bo Essenbæk

------------------------------------------
Torben Røgild

-----------------------------------------
Jytte Jakobsen

-------------------------------------------
Merete Bågøe

-----------------------------------------
Carsten Pedersen

------------------------------------------
Leif Ervolder
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