Fællesmøde i den Selvejende Institution og Støtteforeningen den 15 juni 2011 i Marinestuen,
mødet lovligt indkaldt pr mail 02 juni 2011.
Deltagere:
1. Den Selvejende:
Peter G. Cold, Leo Jensen, Svend Ravn, Ole Nielsen, Preben Kristensen.
Afbud: Svend Lykke, Bente Sulbæk
2. Støtteforeningen
Kurt Jensen, Preben Sanderhoff, Per Willy Pedersen, Søren Larsen, Jan Petersen
Afbud: Thorben Christensen, Frede Larsen, Reinhard F. Jensen.
Velkommen ved Afg. formand Kurt Jensen og Peter Cold
1. Der mangler en formand i Støtteforeningen.
Kurt J. foreslog at strukturen i Støtteforening og Den Selvejende blev ændret til en enkelt
forening med en formand og selvstændigt arbejdende udvalg, desuden skulle regnskabs/
kasserer funktionen forenkles, så der ikke var to selvstændige konti.
Denne ændring ville gøre arbejdet enklere for en ny formand.
Der blev diskuteret for og imod at ændre struktur(hensyn til sponsorer og almindelig uro om
foreningen).
Konklusionen blev, at nuværende organisation for begge foreninger beholdes, men at det er
nødvendigt at oprette udvalg.
Formandsproblemet er dog løst idet Ole Nielsen er villig til at blive formand i Støtteforeningen
med Søren Larsen som næstformand, Ole Nielsen udtræder som 1. suppleant i
Støtteforeningen og Kurt Jensen overtager denne post. Disse ændringer skal vedtages på
kommende repræsentanskabsmøde i Institutionen og bestyrelsesmøde i støtteforeningen.
Det blev besluttet at Kassereren skal administrere konti for både institution og støtteforening.
Svend Ravn indkalder til møde den 13 juli i Den Selvejende Institution.
2. Drift og andet vedr. skibet/støtteforeningen.
Per Villy/Søren nævnte flg. der skal tages vare på:
a. Fiskerimesse i Ålborg. Ole Olsen efterlyser pris for Støtteforeninges arbejde i forbindelse med
opsætning af messestand. Preben Sanderhoff kontakter Ole O.
b. Tilmelding til Limfjorden Rundt. Preben S. tilmelder på nettet
c. Kasketter. Per V bestiller nye.
d. AIS på skibet. Jan P. skriver nyhed på hjemmesiden om at skibet har fået installeret
AIS(monteret af Sperry) med link til marinetraffic.com(er sket)
e. Velkomstbrev og medlemsbevis til nye medlemmer. Dette sendes til nye medlemmer af
Medlemsregistrator(Bente Sulbæk), Kurt J overdrager materiale.
f. Sejlads i Sverige. Per V foreslog, at der blev tegnet abonnement(500.- årligt) for hjælp ved
grundstødning o.l. Per V. opretter ved ankomst til Sverige.
g. Pilketure/sejladser. Skipper og “Bestman” (lovpligtig besætning)skal ikke betale når skibet er
på pilketure og sejladser
h. Refusion for deltagere i “medicinkiste c” kursus. To af deltagerne (Leo og Preben K) fik afsalg
på refusion. Preben S undersøger om der er indsat refusion fra EUC NV Thisted.
Omtrent dato for kursus fra Jan P.
i. Fondsmidler. Søren Larsen har læst, at Energinordfonden over de næste ti år vil tildele midler
i forsyningsområdet. Søren har observeret at skibet trænger til reparation/vedligeholdelse af

bl.a. Hæk, Mesanmast og Vandtank. Ansøgning besluttes på senere bestyrelsesmøde.
Næste bestyrelsesmøde i støtteforeningen: Onsdag 13 juli 1600 i marinestuen samtidig med
ordinært repræsentantskabsmøde.

