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Referat fra 13. Ordinære generalforsamling, afholdt på MARTEC lørdag den 27. Oktober 2007  
kl. 17.00 
 
Formanden bød velkommen til denne 13. Ordinære generalforsamling, hvor der var fremmødt 17 
medlemmer. 
 
Herefter gik vi over til dagsordenen: 
 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent. 
 
2. Bestyrelsens beretning. 
 
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 
 
4. Indkomne forslag. 

Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 1 uge før 
generalforsamlingen, jævnfør § 6, stk. 4. 

 
5. Valg af bestyrelse, på valg er: 

• Formand Tom Svendsen 
• Kasserer Ejnar Josefsen 
• Skolens repræsentant Edel Stegemeyer 
•  

6. Valg af revisor og revisorsuppleant, på valg er: 
• Revisor Povl Erik von Lillienskjold. 
• Revisorsuppleant Henrik Bradsted. 
 

7. Fastlæggelse af kontingent. 
 
8. Eventuelt. 

 
Ad. Pkt. 1 Povl Erik Lillienskjold blev foreslået af bestyrelsen og blev valgt til dirigent. 
 Povl Erik konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt med mindst 4 ugers varsel, 
 og at den ligger indenfor den fastlagte periode (01. September til 30. Oktober). 
 
Ad. Pkt. 2 Tom aflagde på bestyrelsens vegne beretning for de aktiviteter der har været i 

foreningen i det forløbne år. 
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 Den 20. Februar 2007 var vi på et meget interessant og vellykket besøg på Esbern 
Snare, hvor der desværre kun var 10 der deltog. 

  
  
 

Den 18. August 2007 gennemførte vi vores planlagte forårstur til Elmuseet i Tange, 
og det blev en meget interessant og dejlig tur, som vi afsluttede på MARTEC, først 
med Arly’s hjemmelavede bjæsk og derefter med skipperlabskovs. Der var 20 + 4 
deltagere. 

 
Ad. Pkt. 3 Ejnar aflagde regnskab og kunne oplyse, at årets resultat blev et + på kr. 2.130,39, 

hvorefter aktiverne er på kr. 19.852,74 
 
 
Mens generalforsamlingen pågår vil der blive serveret en kop kaffe/te til pigerne. 
 
Kl. 18.30 vil der blive serveret en velkomstdrink, hvorefter vi går til den mere ”fornøjelige” 
del af generalforsamlingen i form af spisning, socialt samvær og en lille svingom til ”Ejnar’s 
diskotek”. 
 
Menuen var: 
 Forret: Fiskeret (Hellefisk) 
 Hovedret: Marineret andebryst 
 Dessert: Citronfromage 
  
 Natmad: Gullaschsuppe med flutes. 
 
Den samlede pris pr. deltager er kr. 200,00 og i den er indregnet vin og øl som står på bordet 
ved middagens start. Derudover kan der købes øl, vin og vand til fornuftige skiltede priser. 
 
Tilmelding til Edel på MARTEC, tlf. 96 20 88 93 eller mail edel@seniormaskinmester.dk  
inden 15. oktober 2007, og meget gerne før.  
 
Deltagergebyr kr. 200,00 pr. deltager betales ved festen. 
 
Vi håber selvfølgelig på stor deltagelse – også af vore nye medlemmer!! 
 
Med venlig hilsen 
 
BESTYRELSEN 
 


