Generalforsamling FYLLA`s Venner
Lørdag d. 1. April 2017
1. Valg af dirigent og referent.
a. Dirigent: Lars Ellemann
b. Referent: Signe Barfoed.
Dirigent: Generalforsamlingen er lovligt indvarslet, og dermed gældende. Indkomne forslag skal
være i hænde senest 14 dage før. Der er ikke modtaget forslag.
2. Formandens beretning:
Der er afholdt et bestyrelsesmøde, i januar. Her blev en Facebook gruppe for Fylla`s Venner
oprettet
Deltagelse på bådmessen i Fredericia gav fin reklame for Fylla, og Det Gamle Værft.
Der bliver intet æbleræs i år.
Der var en forhalingstur, fra Åbenrå til Helsingør, hvor deltagerne fik arbejdet en del ombord.
Beretning slut, dirigenten åbner for spørgsmål.
Her diskuteredes det hvorvidt Facebook gruppen skulle være åben, eller lukket, der kom forslag om,
at gøre siden mere spændende, og det diskuteredes hvorledes FV`s side, skiller sig ud fra Skippers
og Skonnertens egne Facebook sider.
Der var dialog om, hvordan man skaffer flere medlemmer til FV.
Det aktuelle medlemstal er 37.
Beretning godkendt.
3. Regnskab
Gennemgang: Indtægter tyder på, at der kun er 20 medlemmer, men dette er grundet
indmeldelsestidspunkt.
Årets samlede resultat er negativt. Resultatet er overført, og trukket fra passiver, så foreningen den
31-12-2016 har 13447.15kr.
Dirigent åbner for spørgsmål. Ingen spørgsmål
Regnskabet er godkendt.
4. Valg af bestyrelse
Kasserer Linda Raabyemagle Thor Genvalgt
Suppleanter Peter Nilsson, og Linda Watsham Genvalgt
5. Valg af revisor
Revisor Lars Elleman Genvalgt.
Revisor suppleant Svend Skriver Genvalgt

6. Kontingentfastsættelse
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet forbliver 100kr pr år.
Kontingent på 100kr pr år vedtages.
7. Forslag fra bestyrelsen.
a. Modtagelse i Svendborg efter Fyn Rundt, hvor FV kan fortælle om Fylla.
Konklusion: Lars melder sig frivilligt til denne opgave.
b. Visitkort.
Konklusion: Vi prioterer Flyers først. Bestyrelsen arbejder videre med dette.
c. Billede af Fylla i Maritimt center Svendborg.
Konklusion: Skipper David konkluderer, at processen er igang.
d. Vandhane med brus til kabyssen. (Bevilget, af FV for 3 år siden)
Konklusion: Besætningen skal sørge for en vandhane, og sende regningen til FV.
8. Forslag fra medlemmerne.
Der var ingen indkomne forslag.
9. Eventuelt.
Forespørgsel vedr. Billedaften på Fylla, efter Fyn Rundt. Debat om hvorvidt billedaftenen
skal være tilgængelig for alle medlemmer.
Debat om turen med Helge i forbindelse med Fyn Rundt.
Foredrag v/ Skipper David, om australske perlefiskere.
Dirigenten Afslutter generalforsamlingen.

