Fyllas Venner

Referat fra generalforsamling den 15.07.2013

Sent: Friday, June 28, 2013 1:22 PM
Subject: generalforsamling
Kære Fyllas venner
Hermed indkaldes til generalforsamling i Fyllas venner Lørdag den 20 juli 2013 kl 20.00 på Fylla, som
vil være beliggende i Svendborg Havn.
Dagsorden ifølge vedtægterne (som kan læses på hjemmesiden)
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. juli 2013

Referat
1.Valg af dirigent
Palle Budde Christensen foreslået og valgt med akklamation.
Takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed
Linda Raabyemagle Thor:
Ud over at der kommunikeres via mail har bestyrelsen haft møde med David. Følgende har været
drøftet:
Tættere samarbejde f. eks. ved ”charter” hjælp, at promovere Fylla som en ”kulturarv”.
Meningen med Fylla er f.eks. at det skal /kan fungere som lejrskoleskib for Faaborg-Midtfyn, Ærø
og Svendborg Kommuner. (Borgmestrene fra disse kommuner sidder i bestyrelsen for Fyllafonden).
Det er ønsket at der kan etableres mere uddannelsesagtige funktioner om bord.
Fylla har sejlet mange år på Grønland og det er Skippers ønske at der skrives en bog,
”biografi/historisk beretning om Fylla. Hermed gives idéen videre til Fyllas venner som opfordres
til at bidrage med gode idéer om alt: økonomi, trykning, redigering og research.
Der har været drøftet om det er en god idè med et medlemsbevis for medlemmerne.
Arbejdsweekend på Ærø manglede tilslutning.
Arbejdsdag på Fylla i dokken på Svendborg værft. 3 deltagere fra vennerne.
Medlemstal er nu 57.
Fyllas venner har givet Fylla nye termokander (5stk. til kaffe og 2 stk. til the) samt 4 sæt
serveringsbestik.
David:
Vil meget gerne have idéer og tanker vedrørende en bog om skibet:” Hvem kan – hvor kan den
laves – hvem betaler. Kunne man søge fonde?
Medlemsbevis: Hvis man får et bevis ved indmeldelse, kan der checkes af ved indbetaling af
kontingentet.
Vil meget gerne have hjælp om bord, har en tanke om at 3 dages arbejde, kunne give 2 dages
sejlads, ved en passende anledning. Dog ikke Fyn Rundt! Der kan føres et regnskab, en gruppe
kunne f. eks. arrangere en weekendtur for opsparede timer.
Fyllafondens bestyrelse kommer med i forbindelse med Fyn Rundt, og ”vennerne” er meget
velkomne til at tage sig lidt af de ”fine” gæster.
D. vil gerne have at Fyllas Image er: Uddannelsesskibet Fylla”, der også sejler med lejrskoler. Der
skal bydes på seriøs undervisning, i forskellige emner f. eks. fysik.
I uge 43(?) skal Fylla have nyt bovspyd. I forbindelse hermed skal der afrigges for vinteren.
Hjælpere er meget velkomne.
Der er sejladser helt hen mod uge 42.
Fylla vandt æbleræset. Havde den mest veloplagte besætning.
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Indtjeningen fra sejladserne dækkede i år værftsregningen.
Der har været økonomiske midler i fonden til at der er udskiftet nogle dæksplanker, der er repareret
batteri og lydpotte, og til efteråret skal der udskiftes til en ny generator.
På grund af lærerlockout har der været et par lejrskoleaflysninger.
Der har været et par dagture til Fredericia, og i uge 33 gælder det en promotiontur Svendborg –
Køge – Helsingør – Svendborg.
Der er ikke flere pladser .
Maritim Center har booket uge 40 – 41, og sandsynligvis et par togter næste år.
Besætningen er meget glad for skibet.
Alle er velkomne ombord til en kop kaffe når der er lejlighed til det.
Erling:
Tak for thermokander og bestik.
Der er indkøbt kamera til skibet, og alle bedes tage billeder i løbet af sejladsen. Ved lejrskoler
bliver fotograferingen brugt uddannelsesmæssigt idet eleverne hver dag skal sætte en fotoserie
sammen.
Der er nu installeret AIS. En teknik således at skibet kan følges på skærme af andre skibe + i land.
Antennen sidder i dæksniveau, forbedres næste år.
E. opfordrer til at man tager ud og fortæller om Fylla. Eks. vis på skoler. Diasshow fra tidligere ture
kan bruges.
Der har været en del også ikke Fyllas Venner og hjælpe til med klargøringen. Der er mange
forskellige arbejdsopgaver, så alle kan være med.
Det havde været en stor oplevelse at have en lejrskole med Grønlandske børn med om bord. Det er
første gang man er sejlet efter: legepladser! Der var brug for megen omsorg de dage.
Spørgsmål og kommentarer til beretningerne.
Medlemsbevis kunne have et nr. så er det nemt at checke om der er betalt.
Forslag om at et ”Bogudvalg” bliver etableret: Tonni Harder vil gerne være behjælpelig og foreslår
Benny Christensen som fagperson også er med. Stemningen er positiv herfor.
Det foreslås at de der er med på promotionsejladsen udstyres med en T-shirt med Fylla-logo.
Det oplyses at der er indkøbt nye trøjer og bluser, og at dem med det gamle tryk kan fås for ½ pris.
Birgit Fredtoft Drejer tilbød ved generalforsamlingen i 2012 at sy forklæder til kabys-holdet. Birgit
vil stadig gerne, og der siges ja-tak! fra vennerne.
Herefter tages beretningerne til efterretning ved akklamation.
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet
V. Linda:
Årets resultat for 2012 er + 3396,00kr.
Indestående i Nordea Bank er 14.614,74kr.
Regnskabet er revideret og blev godkendt.
4.Valg af bestyrelse
Linda Raabyemagle Thor genvalgt som formand
Øvrige bestyrelse er Benny Christensen og Pia Valbak Schmidt
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og suppleanter
Birgit Fredtoft Drejer valgt
Øvrig suppleant er Palle Budde Christensen
5. Valg af 2 revisorer
Genvalg af Lars Ellermann og revisorsupp. Svend Skriver

6. Fastsættelse af kontingent
Forslås uændret 100,00kr. årligt. Vedtaget
7. Forslag fra bestyrelsen
Intet
8. Forslag fra medlemmerne
Lars Ellermann foreslår at man placerer generalforsamlingen på et andet tidspunkt, om foråret, af
hensyn til de der ikke lige er med på togtet Fyn Rundt.
Generalforsamlingen kunne evt. ligge i forbindelse med en arbejdsweekend.
Dette drøftes livligt og engageret.
Beslutningen:
At bestyrelsen finder ud af det. Der er i bestyrelsen stemning for at lade det komme an på en prøve.
Hvis det bliver i forbindelse med en arbejdsweekend kan man sove om bord.
Der kan sagtens afholdes yderligere et medlemsinfomøde aftenen før Fyn Rundt.
9. eventuelt
Palle takkede for en god generalforsamling.
Referent Pia

På Bestyrelsens vegne
Linda
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