Generalforsamling 2020 på Strynø
FREDAG den 27. januar
Efter sangen om Helte – ringede klokken
Frivillige til morgenmad og frokost blev behandlet uden for dagsordenen. Hvilket efterfølgende førte til en
stor diskussion om deres kvalifikationer. Dette blot medtaget for tegne et lille stemningsbillede op til
pkt. 1. Valg af dirigent – Sv. Grove valgt med applaus.
pkt. 2. Valg af referent – Bent
pkt. 3. Bestyrelsens beretning
Fornøjelser: jan. generalforsamling på Fanø, marts: introduktion til Ring og Brændekilde – et besøg på hospitalsmuseet før besøg hos Svend og Kirsten med damaskdug på bordet. Generalforsamling i rederiet. Juni
sommertogt til København på Holmen – hvor udgangsreglerne blev brudt med hegnskravling såvel ud fra
som ind i det befæstede område. Juli fødselsdagsfest hos Niels – med sang efter forskellige udgaver hvilket gave minder om tolvtonemusikken. Aug: travaljedysten – flot 2. plads pga. vind og bane. Efter dysten
helstegt pattegris sammen med Buur. Rotur fra Langå til Randers. Fin tur. Okt. fællestur med Buur. Dec.:
Hønsetråd som gav anledning til mange indvendinger. Julefrokost – ingen unormale udskejelser.
(Ref. bemærkning: Det kan være vanskeligt at høre de ord, der skal skrives ned.)
Meget fint arkitekttegnet skur.
Fra styrelsen tak for et godt travaljeår. Hvilket besvaredes med en godkendelsens applaus. Slutteligen gøres
der opmærksom på, at det fremgår af indkaldelsen, at generalforsamlingen finder sted 2019. Men det ændrer
i for sig, ikke noget.
pkt. 4. Fremlæggelse og gennemgang af regnskab.
Regnskabet omdeles. Efter megen diskussion fik kasseres lov til at sidde ned under fremlæggelsen.
Kasserere gjorde opmærksom på, at regnskab og budget behandles sideløbende for hele koncernen under et.
Herefter gennemgik han Travaljen Thors regnskab. Ledsaget af bemærkninger fra Jørgen alias komiske Ali –
et alias han fik af årsager, som ikke kunne trænge igennem lydtæppet frem til referenten.
Forsikringen på Havehuset laves om til fuld nyværdi.
Søren ønsker at fremhæve side 3 – der skal spares på el af hensyn til verdensmålene. Forklaringen på stigningen i forbruger er, at der tidligere har været udgifter til gas, som nu er erstattet af el, hvorfor verdensmålene ikke har lidt skade.
Applaus for såvel kassererens fremlæggelse, arbejdet bag og som godkendelse af resultatet.
Herefter blev generalforsamlingen suspenderet – hvorved man mener at have sparet mange indvendinger –
eller i det mindste udskudt dem til i morgen.
Herefter blev referenten gjort opmærksom på, at det var blevet besluttet, at kontingentet fortsætter uforandret. Det skulle angiveligt være blev udtalt blandt så ganske meget andet på samme tid. Det kræver en selektiv hørelse, som referenten beklager ikke at være udstyret med.
LØRDAG den 28. januar
Pkt. 5 Fastsættelse af kontingent
Lørdag blev kontingentet bekræfter som værende uændret – der var nogle der havde glemt det eller overhørt
bestyrelsens indstilling.

pkt. 6 Valg af bestyrelse
Niels modtog ikke genvalg, så bestyrelsen indstillede referenten til bestyrelsen. Vedtaget ved en lettelsens
applaus.
pkt. 7. Behandling af indkomne forslag.
Forslag om etablering af pontonbro ved huset. Fremsat af bestyrelsen.
Formålet er at gøre det lettere for en mere bedaget medlemsskare at komme om bord. Casper henviser til en
tidligere forslag, som blev nedstemt pga. en kalkuleret pris på 100.000 kr. Der blev nedsat en projektgruppe
– Casper meldte sig frivilligt, for at støtte for Lars og Preben sammen med Niels Bugge. Casper foreslår at
det af hensyn til pigerne vedtages, at vi vil lave en pontonbro. Det indgår i projektet at arbejdsgruppen sikre
de fornødne tilladelser fra såvel Haveforening som Havn. Alle var enige om at lave en pontonbro – hvilket
hermed er besluttet. Arbejdsgruppen kan umiddelbart gå i gang i håb om, at det kan gennemføres i år.
8. Evt.
Hvem holder haven? i 2020 – altså som tovholdere. Carsten og Jørgen påtager sig ansvar for have. Mht. til
husforholderne har formanden sammen med Peter S taget ansvar - og Casper har lovet en venlig assistance.
Forslag til arrangementer.
Forårets kulturelle arrangementer – førstehjælp og genoplivning. Der drøftes om der kan være tale om
undtagelser ifm. livstestamente – men det besluttedes, at der laves et kursus – de der ikke tilmeldes, tilkendegiver formentlig derigennem, at man ikke ønsker at bliver genoplivet – eller ikke ønsker at genopleve
brødrene.
Der blev informeret fra Buur om, at de arbejder på at få marineforeningen i Grenå og Ebeltoft samt Slejpner
gjort aktive som deltagere i den årlige kaproning – hvorfor vi beslutter, atl bakke op om initiativet. Vi ror
med i år – og så må vi se hvordan det udvikler sig. Afstemning viste, at der var flertal for at søge at reetablere en god stemning omkring arrangementet.
Casper foreslår et besøg hos fiskerne i Harboøre.
Ide til generalforsamling næste år: at forslag til sociale arrangementer forelægges af forslagsstilleren.
Forrettet overdøver generalforsamlingen, hvor den suspenderes midlertidigt.
Generalforsamlingen genoptaget inden dessert.
Casper har undersøgt muligheden for besøg i Harboøre – dagsarrangement, foreslåede datoer vil komme
senere.
Preben: Randers Handskefabrik – evt. en rundvisning
Peter J: Udvidede roaftener – som f.eks. lægge ud fra Langå – Mariager Fjord, Tjele Langsø.
Fl.: Rundvisning på Hotel Randers, Fussingø Slot.
Per: Kunsthal Århus, rundvisning
Sommertogt:
Poul Roskilde Fjord m. Isefjord
Peter: Anholt – ro rundt i to dage
Peter S: Møn med klint
Jørgen: Sofienro – Sønderjylland
Fyns hoved – Alf kender en, som har en bondegård på stedet
Generalforsamlingen afsluttet – med tak for god ro og orden, så vidt jeg kunne høre.
Referent: Bent.
PS: sommertogt 12. - 14. juni 2020
Rev. 22. januar på baggrund af indvendinger, idet lydforholdene på stedet har snydt referentens selektive
hørelse.

