
 
 
 

Referat fra generalforsamlingen  
 

onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 I Juniorhuset, Havnen 6, 7130 Juelsminde. 
 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab, og forslag til budget og kontingent for 2014. 
4. Valg af bestyrelse.  

Alle nuværende medlemmer af bestyrelsen er på valg, da det er den første ordinære generalforsamling.                 
Med undtagelse af Freddy Frederiksen er alle øvrige valgte medlemmer villige til at fortsætte arbejdet.  
3 medlemmer er udpeget af h.h.v.  Juelsminde Havn og Marina, Juelsminde Klakring Lokalarkiv og 
Turistforeningen. Disse foreninger udpeger selv deres medlem til bestyrelsen 

5. Valg af 2 suppleanter  
6. Valg af revisor. 
7. Behandling af indkomne forslag. 
8. Eventuelt. 
 
Formanden bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde (ca. 55 medlemmer). Bestyrelsen 
foreslog Steffen Eltang som dirigent. Steffen Eltang blev valgt uden modkandidat. 
 
Steffen takkede for valget. Han indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Der 
var indvarslet den 4. marts med mail til alle medlemmer. I h. t. vedtægterne skal der indvarsles mindst 3 uger 
før generalforsamlingen. Fristen var således overholdt. 
 
Dernæst gav han ordet til formanden, der aflagde bestyrelsens beretning.  
Fra ide til handling og den endelige åbning af Havnemuseet var der kun gået knap 4 måneder. Det havde 
været en hektisk periode med mange praktiske og administrative opgaver inden Havnemuseet kunne slå 
dørerne op den 20. juli 2013. 
Tak til de mange frivillige, erhvervslivet og de mange sponsorer og donationer vi har modtaget. Det har 
været helt overvældende. Den skriftlige beretning i sin fulde ordlyd kan i øvrigt læses på Havnemuseets 
hjemmeside www.havnemuseum.dk. 
 
Da der ikke var spørgsmål eller bemærkinger til beretningen, konstaterede dirigenten, at bereteningen var 
godkendt.  
Herefter fremlagde kassereren det reviderede årsregnskab, der var udsendt sammen med indvarslingen til 
generalforsamlingen. Årsregnskabet blev godkendt uden bemærkninger.  
Dernæst blev der fremlagt et budget for 2014, der udviste et underskud på 61.200 kr. Regnskabet udviste en 
foreningskapital på 264.018,83 kr., og da der primo 2014 var afholdt en større udgift til IT, fandt man 



budgettet forsvarligt. Kontingentet blev foreslået uændret 200 kr. pr. medlem. Da der ingen bemærkninger 
var til budget og kontingent, blev det i lighed med årsregnskabet godkendt. 
 
Da det er den første ordinære generalforsamling er hele bestyrelsen på valg. De 6 medlemmer af bestyrelsen 
vælges af generalforsamlingen. De 3 øvrige er udpeget. Den nuværende bestyrelse er villig til genvalg med 
undtagelse af Freddy Frederiksen. Bestyrelsen foreslår Ole Pedersen som nyt medlem. 
Dirigenten efterlyste andre emner til bestyrelsen. Da der ikke fremkom andre forslag konstaterede dirigenten, 
at Ole Pedersen var nyvalgt og den nye bestyrelse nu består af følgende medlemmer: Carsten Clausen 
(Juelsminde Havn og Marina), Olaf Bach (Juelsminde Klakring Lokalarkiv), Thomas Fænø 
(Turistforeningen), Preben Frandsen, John Jensen, Tage Rasmussen, Svend Madsen, Ole Pedersen og Tom 
Laursen. 
 
Som suppleanter foreslog bestyrelsen Poul Frank Petersen og Ole Svendsen. Da der ikke fremkom andre 
forslag blev de nævnte valgt. 
 
Som revisor foreslog bestyrelsen Freddy Frederiksen. Da der ikke fremkom andre forslag blev Freddy 
Frederiksen valgt. 
 
Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen. 
 
Formanden redegjorde kort under evt. for den forholdsvis store investering i IT. Det hang blandt andet 
sammen med, at en specifik donation var øremærket til IT-systemer. Tage Rasmussen opfordrede 
medlemmerne til at melde sig som kustoder. I år vil vagterne kun blive på max. 3 timer. De der melder sig 
vil senere blive indkaldt til et lille info-møde. 
 
Dirigenten rundede generalforsamling af med at rette en tak til forsamlingen for god ro og orden og roste 
bestyrelsen for det gode initiativ. Det er prisværdigt, at man på så kort tid har fået et så fint lille museum 
stablet på benene. 
 
Formanden takkede for sit vedkommende dirigenten for hans ledelse af generalforsamlingen. 
 
	  
Ref.	  Tom	  Laursen	  
	  
Godkendt	  af	  dirigenten	  Steffen	  Eltang	  


