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Der har været afholdt

Ordinær generalforsamling i Foreningen Caroline S
Den 27.april 2019 kl. 19.00 i Marineforeningen
Mødt var 52 medlemmer
Dagsorden ifølge vedtægterne
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Anvendelse af overskud / tab
6. Valg af formand
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af revisor
9. Indkomne forslag
10. Evt.
11.
Ad 1: Torben Tranberg blev valgt
Ad 2: Formandens beretning ( se bilag ) blev godkendt med applaus
Ad 3:Caroline udviste et underskud på kr.100.000 mod forventet 271.000 incl. afskrivninger på 33.000
Foreningen gav et overskud på 61.000 mod forventet 120.000. samlet udviser det et underskud på ca.6000
plus afskrivningen. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Ad 4: Uændret kontingent
Ad 5: Godkendt i henhold til aflagt årsrapport
Ad6: Formanden, Jørgen Frederiksen, blev genvalgt med applaus.
Ad 7: På valg var Frede Kristiansen, Magrethe Andersen og Launy Lindahl.
Frede Kristiansen og Margrethe Andersen blev genvalgt. Launy Lindahl ønskede ikke genvalg. Brian Jensen
valgtes.
Jan Siiger Frahm og Kurt Kølle genvalgtes som suppleanter.
Ad 8: Genvalg til Deloitte, dog at der i stedet for fuld revision vælges udvidet gennemgang fra og med
2019-regnskab.
Ad 9: Et forslag om at oprette æresmedlemsskab i foreningen blev sendt til videre behandling i bestyrelsen.
Ad 10 : Niels Strand anmoder om større opbakning til at sejle skibet, og også større vilje til at sælge
budskabet til andre.
Niels Strand modtager gerne flere forslag om indhold og emner til bladet.

Kurt Kølle takker for sin vinpræmie for bedste billede i bladets konkurrence herom.
Preben Lindstrøm anbefaler at der annonceres efter besætninger udenfor Svendborgområdet.
Ib Kabell foreslår, at man får bladet Søfart til at fortælle om Caroline.
Jørgen Bang anbefaler mund- til –mund metoden .
Kent Petersen vil gerne på Mandagsholdet.
Preben Lindstrøm efterlyser dato for vedligeholdelsesdagen.
Dirigenten afslutter med at give ordet til formanden for en afsluttende bemærkning.
Formanden takker de fremmødte og dirigent for en god generalforsamling og inviterer på en sandwich og
en øl.
Mødet slut kl. 20.05

Således erindret 29.april af Jens Møller Madsen.

Tiltrådt af dirigenten 29. april 2019
Torben Tranberg Jensen

