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Generalforsamling FYLLAS Venner 

Fredag d. 20. juli 2018 kl. 20.00 på FYLLA – Svendborg Havn 

Ad. 1: Valg af dirigent og referent 

            Dirigent: Lars Ellemann 

             Referent: Dorte Budde Andersen 

Dirigent: Generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Indkomne forslag skal være i hænde senest 14. 

dage før. Der er ikke modtaget forslag. 

Der er 49 medlemmer i foreningen. 25 medlemmer var til stede. 

Ad 2. Bestyrelsens beretning v. formand Birgit Fredtoft Drejer 

Fyn Rundt 2017 gik planmæssigt, dog med en enkelt dag med ekstremt vejr. Man deltog i 

afslutningsfesten med de forbundne fordele og ulemper. 4. – 5. november 2017 blev holdt billedaften 

i spejderhytte på Sydfyn. 

Spule-hane ikke anskaffet, men i stedet lagner og håndklæder. Fyllas Venner har doneret. 

Fra november 17 samt i maj 18 gennemgik Fylla en stor renovering bl.a. på indkaldte arbejdsdage. 

9. marts var bestyrelse og rederi indkaldt til møde i Ærøskøbing. Mark Juul Ambeck, skipper 

uddyber – se nedenfor. 

Formandsberetningen godkendt. 

Uddybning v. Mark: 

Rederiet ønsker mere samarbejde med Fyllas Venner. Man ønsker at differentiere mellem passive og 

aktive medlemmer, idet der er brug for at udnytte ressourcen. Der kvitteres for arbejde med 

sejladser/rabatter efter nærmere retningslinjer. Der udsendes nærmere information. Aktive 

medlemmer har førsteret på ture, herefter passive og endelig betalende dagsgæster. Her forestiller 

man sig, at det drejer sig om enkelte, ”særlige” personer og ikke op til maksimum tilladte for en 

dagssejlads.  

Følgende spørgsmål affødtes: 

Kan besætningsmedlemmer tegne Fyllas Venner-medlemskaber? Dette bekræftedes og praktik 

omkring dette afklaredes. (Betalingsform og registrering). 

Hvad er kriterierne for at være ”aktivt medlem”, og kan der laves en årsplan for arbejdsdage? Mark: 

Man er aktiv, hvis man dukker op til aktiviteter. Det kan være vanskeligt at lave årsplan, da der skal 

times med meget. Det tilstræbes, at der gives 4. ugers varsel. Evt. kunne suppleres med en gruppe, 

der kunne rykke hurtigere ud. 

Uddybning af renovering v. Mark:  

Bl.a.: Ankerspil og fundament hertil renoveret. Ruf på skipperkahyt udskiftet. Lak og malerarbejde. 

Lus i kølsvinet. Der arbejdes på opsparing til ny maskine. 
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Ad 3. Fremlægning af årsregnskabet 

Regnskabsåret 2017. På plussiden 40 medlemmer samt salg af T-shirts. På minussiden gebyr til 

netbank, erkendtligheder, T-shirts samt master til tryk på disse. Der er et overskud på 1739,77 kr. og 

dermed et indestående 31.12.2017 på 15186,92 kr. Revideret 10. juli 2018.  

Det bemærkedes at prisen på masteren til T-shirts medvirker, at overskuddet pr. solgt T-shirt er på 7 

kr. Trykkes flere trøjer vil overskuddet blive større, da masteren nu haves. 

Overskud bruges generelt til gaver til skibet, eksempelvis er i regnskabsåret doneret lagner og 

håndklæder. 

Regnskabet er godkendt. 

 

Ad 4. Valg af bestyrelse og suppleanter 

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen og suppleanter for 1 år. 

På valg var Birgit Fredtoft Drejer og Christian Erlandsen. Sidstnævnte ønskede ikke genvalg. 

Endvidere ønskede Linda Raabyemagle Thor at udtræde af bestyrelsen. 

Birgit Fredtoft Drejer – genvalgt  

Elisabeth Tramm – valgt 

Vedr. suppleanter: De nuværende var begge på valg. Der var ingen kandidater. 

Der vil, da alle pladser ikke kunne besættes, blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling 

inden for 2 måneder med 14 dages varsel. Den eksisterende bestyrelse inkl. suppleanter 

fortsætter således frem til den ekstraordinære generalforsamling. 

 

Ad 5. Revisor og suppleant 

Revisor Lars Ellemann genvalgt 

Revisor suppleant Svend Skriver genvalgt 

 

Ad 6. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår at kontingentet på 100 kr. fortsætter. Vedtaget. 

 

Ad 7. Forslag fra bestyrelsen. Ingen indkomne. 

Ad 8. Forslag fra medlemmerne 

Elisabeth: Der laves, når der lægges til kaj, PR-arbejde for Fyllas Venner både i forbindelse med Fyn 

Rundt, men også andre sejladser. Det kunne dreje sig om flyers, visitkort, T-shirts og anden 

synlighed. Vedtaget. 
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Ad 9. Eventuelt 

LindaThor fortsætter som togtleder på Fyn Rundt. 

Der var generelt en særdeles livlig dialog. Muligvis er ikke alle synspunkter og indlæg grundet 

foranstående samt referentens notehastighed kommet med. 

Billede af Fylla på Maritim Center foreslås opsat. Allan sender et tegnet billede til Mark. 

Anne takkede for opmærksomheden ved Palles bisættelse. 

Der var forslag om, at der blev lagt budget, hvilket bestyrelsen modtog positivt, men også gav udtryk 

for kunne være svært. 

Vedrørende mødet 9. marts mellem bestyrelse og rederi, udtryktes en del usikker om og bekymring 

for, hvordan udmeldinger skulle tolkes, og hvor venneforeningen stod i dette. 

Der spørges til tydelighed i organisationsstrukturen. En oversigtsplan foreslås.  

Der blev talt om at revidere og stramme op på formål og vision for venneforeningen. 

Der blev udtrykt ønske om, at det skal være mere tydeligt, hvad man kan og hvad man får som 

medlem af Fyllas Venner. Der var endvidere et ønske om, at rederier fastsætter datoer for 

”småudflugter” 

Der blev nævnt forskellige muligheder for en ændret intern struktur. Måske kunne Fyllas Venner 

være en paraply, der dækkede over flere underafdelinger f.eks. aktive medlemmer/aktivitesudvalg, 

Fyn Rundt, m.fl., måske skulle Fyn Rundt stå helt for sig selv uden udspring i Fylla Venner. Der var 

en bred undersøgende dialog, og der blev bidraget med mulige fordele og ulemper. 

Samarbejdet med rederi og reder blev vendt. Der ønskes et positivt samarbejde mellem rederi og 

venneforening. Rederiet ønsker mailliste f.eks. til nyhedsbreve. Man tilbyder at hjælpe med regnskab 

og andet administrativt f.eks. i forbindelse med ture. Der blev her udtrykt en betænkelighed for en 

utydelighed i, hvad der var venneforening, og hvad der var rederi.  

 

 

 

 

 

 


