Hjemmeside:
Sekretariatet

www.seniormaskinmester.dk
: 96 20 88 88

: Hånbækvej 54, 9900 Frederikshavn

Referat fra 12. ordinære generalforsamling, afholdt på MARTEC lørdag, den 07. oktober 2006.

Formanden bød velkommen til denne, den 12. ordinære generalforsamling.
Der var fremmødt 17 medlemmer.

Herefter gik vi over til dagsordenen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning.
Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
Indkomne forslag.
Navneændring.
Forslag: ”Martec Maskinmesterklub”
Valg af bestyrelse, på valg er:
• Bestyrelsesmedlem Thorkil Hermansen (ønsker ikke genvalg).
• Bestyrelsesmedlem Jan Gundestrup.
Valg af revisor og revisorsuppleant, på valg er:
• Revisor Povl Erik von Lillienskjold.
• Revisorsuppleant Henrik Bradsted.
Fastlæggelse af kontingent.
Eventuelt.

Ad. Pkt. 1:

Arly blev foreslået af bestyrelsen og blev valgt til dirigent.
Arly konstaterede at generalforsamlingen er indkaldt med mindst 4 ugers varsel, idet
indkaldelsen er udsendt den 05. september 2006 og at den ligger indenfor den fastlagte
periode (01. september til 30. oktober).
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Arly erklærede herefter generalforsamlingen for lovlig iht. vores vedtægter.

Dirigenten gav herefter ordet til formanden.
Ad. Pkt. 2:

Tom aflagde på bestyrelsens vegne beretning for de aktiviteter der har
været i foreningen i det forløbne år:
Den 15. februar var vi på besøg på Varmecentralen på Niels Juhlsvej.
Henrik Bradsted stod for arrangementet, og Henrik fortalte om hvordan varmeforsyningen er opbygget i byen, en orientering som alle fandt værende meget interessant.
Henrik startede en naturgasfyret kedel op.
Vi glæder os i foreningen til næste arrangement fra Henriks side.
Den 15. marts var vi nede at se skoleskibet ”Danmark”.
Edel havde lavet dette arrangement sammen med Pia fra Martec.
Pia er administrativ leder af skoleskibet, som nu er underlagt Martec.
Vi fik en god gennemgang af skibet og dets funktioner mht. uddannelsen af eleverne.
Thorkil er gammel elev fra skoleskibet, så for ham var det gensynsglæde at se skibet.
Den 29. april blev forårsturen afviklet.
Det blev til en guided tur på Bangsbofortet, hvor dets historie blev fortalt, og Niels
Juhls kanoner blev beskrevet og diverse anekdoter blev fortalt, bla. at man i forvejen
advarede folk i byen, før kanonerne blev affyret, således de kunne nå at få åbnet vinduerne i husene, da vinduerne ellers ville blive knust af lufttrykket.
Den 14. juni var vi oppe på Alpha Diesel.
Vi fik en grundig gennemgang af fabrikken, der var sket store ændringer siden vi sidst
var deroppe for ca. 2 år siden, og det var meget interessant at se de tilpasninger der løbende foregår, for at tilpasse produktionen.
Edel har haft indlæg i Maskinmesterforeningens medlemsblad, for at oplyse om vores
lille forening, og Edel vil fortsætte med at komme med indlæg i bladet.
Så er vi kommet til generalforsamlingen den 07. oktober 2006, og Tom gav en beskrivelse af menuen.

Beretningen blev godkendt.

Ad. Pkt. 3:

Thorkil aflagde regnskab.
Thorkil gav en kort beskrivelse af vores regnskabsår, som nu går fra 01. januar til 31.
december, dvs. at det regnskab som foreligger, det omhandler år 2005.
Årets resultat blev et underskud på 5.067,96 kr., og aktiverne var på 17.910,85 kr. pr.
31.12.2005.
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Thorkil kunne fortælle, at kassebeholdningen dags dato var på 21-22.000 kr.

Regnskabet blev godkendt.

Ad. Pkt. 4:

Der var indkommet et forslag fra Ejnar Josefsen vedr. navneændring af foreningen.
Punktet er optaget som særskilt punkt på dagsordenen.

Ad. Pkt. 5:

Forslaget til nyt navn er:
”Martec Maskinmesterklub”
Begrundelsen for ønsket om et nyt navn, er det ”sædvanlige”, nemlig at vi alle mener,
at ordet ”senior” virker skræmmende på især de ny-uddannede maskinmestre, og at
det er derfor at vi ikke har alle de medlemmer i foreningen, som vi kunne ønske.
Ejnar har foreslået navnet, og at det skal være gældende fra 01. januar 2007, dvs. at
hvis det vedtages, så skal navneændringen indføres i vedtægterne, som så automatisk
skal rettes på relevante punkter ifb. med navneskiftet.
”Som sædvanligt” (kan man næsten skrive), udspandt der sig en livlig diskussion, når
dette emne blev berørt, men det blev tilkendegivet, at navnet var godt, og at ordet
”klub” sikkert også var det helt rigtige i stedet for ”forening”, som måske ville give
komplikationer i forhold til ”Maskinmestrenes Forening”.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Dirigenten pålagde hermed bestyrelsen at sørge for, at vedtægterne blev skrevet om,
således de kommer til at passe med det nye navn, og at de så skulle være klar og gældende fra 01. januar 2007.

Ad. Pkt. 6:

Per Mortensen blev valgt som afløser for Thorkil Hermansen.
Peter Andersen blev valgt som afløser for Jan Gundestrup.

Ad. Pkt. 7:

Povl Erik von Lillienskjold og Henrik Bradsted blev genvalgt.

Ad. Pkt. 8:

Kontingenten uændret 200,00 kr. pr. år.

Ad. Pkt. 9:

Ejnar efterlyste gode idéer til fyraftensmøder og forårsturen.
Peter Andersen mente det kunne være en god idé også at besøge havneafdelingen på
Alpha Diesel, hvor han arbejder, nu da vi flere gange havde været oppe og se fabrikken på Niels Juelsvej.
Henrik Bradsted foreslog også en kombineret forårstur til Skagen, hvor han kunne arrangere besøg på de kommunale værker deroppe.
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Hans Henrik Gregersen foreslog en tur til Tange-værket, hvilket mange af de fremmødte syntes var et meget godt forslag, og Henrik Bradsted kunne supplere med, at
han sandsynligvis kunne skaffe billetter, således at foreningen ikke skulle belaste sin
økonomi med dette.
Jesper Stokholm Larsen, som er ansat på flådestationen, forslog et besøg på et af de
nye skibe. Dette forslag blev også godt modtaget, og Jesper vil arbejde videre med et
sådant arrangement.

Hans Rømer spurgte om hvor mange medlemmer der var i foreningen, og der er 51
medlemmer, som vi kender navnene på, der er dog et par stykker mere, hvor der pt. er
problemer med at lokalisere deres navne.
Der udspandt sig en livlig debat vedr. de tiltag vi kan gøre, for at få flere medlemmer
ind i foreningen, og der var enighed om, at ændringen af navnet, sikkert vil hjælpe på
at få flere medlemmer.
Edel vil skrive i maskinmesterforeningens medlemsblad, at vi nu har ændret navn, og
vil opfordre gamle elever om at melde sig ind, og hun vil også lave en folder, som vil
blive afleveret til alle de elever, som bliver færdige på Martec.
Kristian Brogaard efterlyste også, at flere af skolens ansatte meldte sig ind, og Arly
kunne meddele, at han mange gange havde forsøgt at få kollegerne ind i foreningen,
men at han hidtil ikke havde vundet gehør, men han vil forsøg igen.
Alle var vist enige om, at den bedste metode til at hverve medlemmer på, var at vi
hver især fortalte til vores kolleger om foreningen, at vi på den måde gjorde vores kolleger interesserede i at melde sig ind.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Referent:

Jan Gundestrup
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