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Referat  

 Lørdag d. 7. oktober 2017 i Middelfart  

Tilstedeværende: 

Storstrøm – Hanne Marie Hansen og Kirsten Nybroe 

Ærø – Hedvig Holmegaard, Edel Knudsen, Karin Korup og Anette Kock Johansen 

Skruerne – Mia Greve Kofoed, Vivian Roth Olsen og Christina Carstensen 

Fredericia – Charlotte Munk og Lone Salminen 

Odense – Hanne Vestrup og Inger Bøttger 

Århus – Tina Rosenborg, Birgitte Andreasen, Kristine Løgsted Rasmussen og Citha Johansen Dechlis  

Svendborg – Nancie Bastholm, Dominique Jacobsen, Elisabeth Ellingsen, Brigitte Vinding Bahr, Lena 

Katrine Blume og Lis Larsen 

Esbjerg – Annette Petersen, Annemette Pedersen og Jeanette Spieling Thomsen.  

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Webmaster beretning 

4. Enkekontoens beretning, aflæggelse af regnskab herunder fastsættelse af udbetalingsbeløb 

efter indstilling fra Enkekontobestyrelsen 

5. Aflæggelse af regnskab 

6. Fastsættelse af kontingent efter indstilling fra bestyrelsen 

7. Indkomne forslag 

8. Valg til bestyrelsen: 

• Næstformand Ann-Charlott Ravn (ulige år) modtager ikke genvalg 
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• Kasserer Charlotte Munk (ulige år) modtager betinget genvalg 

• Sekretær Christina J. Carstensen (ulige år) modtager ikke genvalg 

9. Valg af suppleant 

• Mia Greve Kofoed, suppleant nr. 1 (hvert år) modtager genvalg 

• Tina Deleuran, suppleant nr. 2 (hvert år) modtager genvalg 

• Ann-Charlott Ravn, webmaster suppleant (hvert år) modtager ikke genvalg 

10. Valg af suppleant til kasserer 

• Ninne Hoppe (hvert år) modtager ikke genvalg 

11. Valg af revisor samt revisorsuppleant til Foreningen, disse vælges for et år ad gangen 

• Revisor Lis Larsen (hvert år) modtager genvalg 

• Suppleant Lise Hedin (hvert år) modtager genvalg 

12. Valg af revisor samt revisor suppleant til enkekontoen. Disse vælges for 1 år ad gangen.  

• Revisor Jonna Sørensen 

• Suppleant Lis Larsen 

13. Eventuelt 

Indledningsvis bøde Dominique Jacobsen velkommen.  

Der blev tændt lys samt holdt et minuts stilhed.  

 

Ad. pkt. 1. 

Lis Larsen blev valgt som dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var indkaldt til tiden, 

men da der ikke havde foreligget en dagsorden en måned før afholdelsen af generalforsamlingen i 

overensstemmelse med vedtægterne kunne der ikke tages nogle beslutninger under dette års 

landsgeneralforsamling. Det blev besluttet, at der snarest muligt skulle afholdes en ekstraordinær 

generalforsamling, hvor dagsordenen samt indkomne forslag skulle drøftes. Dog ville man under 

dette års generalforsamling løbe dagsordenen igennem uden dog at kunne tage nogle beslutninger. 

Dette vil nedenstående referat også afspejle.   

Ad. pkt. 2.  

Aflæggelse af formandens beretning – denne fremgår under bilag 1.  

Af formandens beretning fremgik det, at der blev stillet følgende forslag: 

Formanden stiller til forslag, at der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med formål at lukke 

landsforeningen.  

Forslaget stilles idet foreningen over længere tid kun ser faldende medlemstal og manglende 

opbakning.  

Det er på tidligere generalforsamling godkendt, at bestyrelsesarbejdet i landsforeningen kan 

varetages af færre medlemmer end i dag, men det ses, at der over de kommende 2 år vil være en 

kæmpe udskiftning i bestyrelsen, hvorfor det måske er det rette tidspunkt.  
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Ved nedlukning af landsforeningen er foreningen ikke længere repræsenteret i Handelsflådens 

velfærdsråd og i danske sømands- og udlandskirker, hjemmesiden vil ikke længere være tilgængelig, 

idet penge til hosting af domæne ikke vil forekomme, facebook siden kan fortsætte så længe nogen 

bruger denne.   

Der forelå en debat omkring forslaget omkring nedlæggelse af foreningen, herunder, at dagsorden og 

forslag ikke var kommet ud 1 måned før landsgeneralforsamlingen, som det fremgår af vedtægterne, 

hvorfor der ikke har været mulighed for at drøfte forslaget i lokalforeningerne. 

Ad. pkt. 3.  

Aflæggelse af web-beretning, denne fremgår under bilag 2. 

Der var en drøftelse omkring Sømandskoneforeningens hjemmeside og dens udseende. I den 

forbindelse blev der stillet forslag om at hjemmesiden bliver gennemgået og får fornyet udseende, 

således at den bliver mere nutidssvarende og lettere at tilgå.  

Hvis lokalforeningerne oplever, at facebook anvendes mere end hjemmesiden, er der mulighed for, 

at linke til lokalforeningens facebookside via hjemmesiden.  

Der blev stillet forslag om, at der arbejdes videre med, at en studerende eventuelt bruger 

Sømandskoneforeningens hjemmeside som en del af sit eksamensprojekt med henblik på, at denne 

bliver fornyet og lettere at tilgå.  

 

Ad. pkt. 4.  

Enkekontoens beretning blev aflagt. Regnskabet er vedlagt som bilag 3 til referatet.  

Der blev orienteret om, at der ikke længere kan udstedes checks i forbindelse med udbetaling fra 

enkekontoen. Kaseren eller formanden i lokalforeningen skal oplyse kontonummer for 

lokalforeningen til administrator af enkekontoen, med henblik på, at pengene udbetales til 

lokalforeningen, der derefter overfører videre til pågældende i lokalforeningen.  

Ærø orienterede om, at de, når de mødtes alle lagde en 5 pr. deltager, som derefter blev indbetalt til 

enkekontoen.  

Ad. pkt. 5. 

Aflæggelse af regnskab. Dette er vedlagt referatet som bilag 4.  

Ad. pkt. 6. 

Bestyrelsen har ikke intentioner om at sætte kontingentet op, hvorfor det tidligere fastsatte 

kontingent fortsætter.  

Ad. Pkt. 7-12 

Disse punkter kan ikke gennemføres, da der ikke kan besluttes noget under dette års 

landsgeneralforsamling, da denne ikke er lovlig indkaldt.   
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Ad. pkt. 13. 

Det blev aftalt, at Dominique udarbejder et skriv til alle medlemmer omkring, hvad der er sket ved 

dette års generalforsamling samt en invitation til en ekstraordinær generalforsamling. Med 

skrivelsen vil dagsordenen være vedlagt samt det stillede forslag. Til den ekstraordinære 

generalforsamling, opfordres der til, at hver enkelt lokalforening får drøftet, hvordan de forholder sig 

til det stillede forslag, og kommer med en samlet melding for den enkelte lokalafdeling om 

Landsforeningen skal bestå eller ikke.   

Bestyrelsens behov for input fra lokalforeningerne blev drøftet, herunder hvad der skal til for at få 

flere medlemmer til at deltage i de enkelte arrangementer.  Det blev i den forbindelse foreslået, at 

der skulle arrangeret en sommeraktivitet udover generalforsamlingen og resten var op til 

lokalforeningerne.   

Der var forslag om, at der kunne etableres en barnepige ordning f.eks. i forbindelse med 

Landsgeneralforsamlingen, således at flere kunne deltage, selvom deres mand er ude og sejle.  

I forhold til det indkomne forslag om nedlæggelse af landsforeningen, blev der foreslået, at der i 

stedet etableres en klub i stedet for en forening, hvilket ville bevirke, at der ikke var så mange 

formalier der skule være på plads.  

Det blev aftalt, at opgaverne som blev besluttet på bestyrelsesseminaret i januar 2017 bliver sendt 

ud sammen med indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling, således at alle kan se, hvad 

det indebærer at sidde i bestyrelsen og at der forhåbentlig den vej rundt, vil være flere der har lyst til 

at stille op til bestyrelsen i Landsforeningen.   

Vedrørende næste års generalforsamling stillede Ærø sig gerne til rådighed i forhold til arrangering 

heraf, og det blev i den forbindelse drøftet, om det at arrangere en generalforsamling ikke skulle gå 

på skift.  

Der var forslag om, at der lægges mere op på hjemmesiden med henblik på at vise hvad 

Sømandskoneforeningen er for noget, således at imaget kan blive defineret.  
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Bilag 1 

Formandstale 2017 

Kære Alle 

Velkommen til vores 41ende generalforsamlingen, igen i år kan 

vi sige velkommen til nye ansigter og gamle kendinge. 

I år har vi været repræsenteret i danske sømands og 

udlandskirker, et samspil der giver på begge sider af bordet, 

dette fordi vores vedtægter og arbejdsgange trods forskelle på 

vores størrelser er meget ens på flere områder, der hvor vi har 

forskellighed har vi som foreningen kunne være med til at 

forklare fordele og ulemper for ændringer i Danske sømands og 

udlandskirker. Dette resulterede i et kampvalg til deres 

repræsentantskabsmøde, her i august. Det er første år i deres i 

historie hvor deres tidsplan ikke har været overholdt, hvor man 

har måtte indkalde flere stemmetæller, hvor optællingerne blev 

foretaget forkert og man 14 timer efter mødet var afsluttet måtte 

fremsende mail til alle deltager om fejl ved optælling og 

efterfølgende fremsende revisor gennemgang af de forskellige 

afstemninger. Det har ikke direkte påvirkning på vores forening, 

men der tegner sig vinde for at man internt ønsker at dele 

sømandskirker fra udlandskirker og få større tilknytning til os og 

rederierne. Sømandskoneforeningen er i den forbindelse blevet 

spurgt om vi kunne have interesse i dette samarbejde, jeg vil 

vende tilbage til dette senere i min beretning. 

I Handelsflådens Velfærdsråd har man i år valgt at fusionerer 

med søfartens arbejdsmiljøråd, dette har betydet at 2 

organisationer har skulle slås sammen til en, ikke kun deres 

hverdag er blevet ændret, vores deltagelse på møderne har 

også været til diskussion i det vi kun deltager på møderne som 

observatører for at undgå bestyrelsesansvar. Vores plads er 
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blevet sikret idet det ses som at vi på flere områder er tættere 

på erhvervet end flere af de medlemmer der sidder med 

stemmeret i bestyrelsen, og hvordan så det?? Som 

sømandskoneforening ved vi hvad der sker ombord, det er på 

flere møder kommet bag på rederiejere og embedsfolk fra 

forskellige maritime styrelser at man ikke på alle skibe har så 

hurtig internetforbindelse at man ikke kan læse nyheder og 

downloade bøger og film selv. Men at der stadig skal bruges 

penge på den service og at trykning af danske aviser og 

personlige besøg på skibene har stor betydning for den 

søfarendes hverdag. Jeg har pr. 1/10 fået job i Handelsflådens 

Velfærdsråd, Som det tidligere punkt vil jeg også vende tilbage 

senere på dette punkt. 

Vi har i år valgt ikke at deltage på MSSM grundet programmet 

der ikke passede til vores profil, samtidig har vi af omveje fået 

af vide at man kigger på om MSSM er den rigtige måde at 

mødes på, dette fordi man hvert år har faldene deltager antal, 

tidligere var der på de 3 dage mere end 1000 deltagere, i dag 

er man nede på 250.  

Vores arbejde i bestyrelsen har i år været anderledens end 

forrige år, hvor bestyrelsen plejer at mødes mellem 2 og 3 

gange har vi kun mødtes 1 gang i år, det er der flere grunde til. 

Vi fik på sidste års generalforsamling af vide at vi ikke skulle 

koncentrere os om så meget andet end vores 

landsgeneralforsamling, derfor har dette haft vores fokus og vi 

mødtes derfor til bestyrelsesseminar her på Fænøsund i januar, 

på seminaret fik vi vist faciliteterne og lånte et lokale til møde, 

på mødet blev hjemmesiden gennemgået og opgaver og roller 

for medlemmerne i bestyrelsen blev defineret, i det bestyrelsen 

gav udtryk for at de ønskede at løse op for formandens ønske 

om at stoppe i 2018, Det er forsøgt at dele opgaverne op sådan 
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at næstformanden tager sig af de interne ting i foreningen og 

formanden forsøger at varetage de eksterne opgaver. Da Ann-

Charlot blev valgt som næstformand ønskede hun at hjælpe 

med at besætte posterne i bestyrelsen, men hun meddelte 

allerede dengang ud at hun ikke ønskede opgaver, og det blev 

derfor klart at vi i bestyrelsen skulle se om vi kunne indstille en 

anden til næstformand ved denne ændring af opgaver. 

Bestyrelsen har ikke nogen at indstille til denne post. I kraft af 

min ansættelse i Handelsflådens Velfærdsråd, må jeg ikke 

længere deltage i deres bestyrelsesmøder, det betyder at den 

valgte næstformand skal repræsenterer vores forening i dette 

forum.  

I bestyrelsen har vi brændt for det her og vi har derfor allerede 

forhåndsreserveret Lauritzens private badehotel i Nordsjælland 

til generalforsamlingen i 2018, oven i det har vi også fået 

lovning på en flådeadmiral kone der afholder 

champangesmagning. Og det stopper ikke der, for vi fik også 

arrangeret en tur til bakken, en dejlig dag med mange 

fremmødte. Men så skete der noget.  

Dette års tale har været svær at skrive og har også ledt til at jeg 

som formand har skrevet et forslag til afstemning på denne 

generalforsamling, afstemningen har jeg bedt Lis om at lægge 

efter denne beretning, også selvom det først skulle have været 

under et senere punkt. Og dette fordi, det der måtte besluttes, 

har betydning for resten af dagens punkter. 

Det viser sig at det ikke kun er Ann-Charlot der ikke modtager 

genvalg, det gør bestyrelsens sekretær heller ikke, ej heller 

vores suppleant Ninne. Som formand kan jeg stille mig selv det 

spørgsmål om det er mig der kører dem træt. Vores kasser 

ønsker kun betinget genvalg, og jeg har jo allerede selv 

meddelt at jeg ikke modtager genvalg næste år. Jeg tror der er 
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mange grunde til vi er endt her. Der sidder nok nogen i salen i 

dag som mener at vi i år har strammet op og ikke er så service 

mindet som tidligere år, det er rigtigt. Vi har ikke lavet lige så 

mange påmindelser om tilmeldinger i år som vi plejer, og vi har 

også kun medtaget tilmeldinger der var overskrevet med en uge 

fra den oprindelige tilmeldings dato. Det er en beslutning jeg 

har taget, når vi lejer lokaler forskellige steder til vores 

arrangementer så forpligter vi os til at komme med nogen 

oplysninger sådan at stedet kan planlægge vagtplaner og sige 

nej til andre interesserede til lokalerne. Det er ikke i orden for 

dem der lægger tid af til at gøre klar til arrangementerne at de 

hele tiden skal ændre på deres planer fordi folk ikke melder 

tilbage til tiden.  

Jeg vil derfor fortælle lidt om hvad det her har af betydning. Jeg 

har stillet til forslag at lukke foreningen, med hvad der følger af 

ekstraordinær generalforsamling, og arbejde med nedlukning, 

det har jeg fordi jeg ikke har følt at vi har kunne opfylde det 

vores medlemmer ønsker og fordi energien ikke har været fuldt 

med os som forening, da jeg blev valgt som formand lød 

spørgsmålet om jeg skulle lukke eller være overgangsfigur til 

foreningen var på bedre veje. Der var enighed om at foreningen 

ikke skulle lukke, og alle ville bakkede op, men vores 

medlemstal stiger ikke, vores udbredelse er ikke blevet bedre, 

en uge inden dette års landsgeneralforsamlingen var der 8 

tilmeldte, jeg mener ikke det er rigtigt at blive ved at give 

landsforeningen kunstigt åndedræt. Vi kæmper for at dette skal 

lade sig gøre hvert år, Vi er i år 26 fremmødte medlemmer ud af 

120 mulige. Det har aldrig været meningen at man skulle føle 

sig presset til at komme  til landsgeneralforsamlingerne eller 

stille op til bestyrelsen, men bestyrelsen bruger som i andre 

foreninger tid og kræfter på at gennemfører arrangementerne 
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og når bestyrelsen mister gnisten så er der ikke meget at 

komme efter. 

At lukke landsforeningen er ikke et nemt forslag at stille, da vi 

alle har et helt særligt bånd og en særlig grund til at være her. 

Og at en nedlukning vil få konsekvenser, vil jeg prøve at opridse 

her; da pengene bag hjemmesiden ikke længere vil være 

tilstede lukker denne, henvendelsen fra danske sømands og 

udlandskirker takker vi nej til, det samme gør sig gældende for 

alle andre nuværende aktiviteter, med andre eksterne parter. 

Foreningen vil kun være på lokalplan det vil sige at dem der på 

nuværende tidspunkt sidder som administratorer på Facebook 

også skal beslutte om de vil fortsætte med dette.  

Halvdelen af bestyrelsen er på valg derfor stiller jeg også min 

post til rådighed hvis der er nogen der mener de har lysten til at 

forsætte dette med ny energi, den chance syntes jeg foreningen 

skal have. 

Jeg vil lade det være op til deltagerne på dette års general 

forsamling at tage beslutningen. 
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Bilag 2 

Webberetning 2017 

Vores hjemmeside er delt op i en for alle lokal klubberne og en for Landsforeningen, så der reelt er 

12 forskellige hjemmesider. 

Hver klub har så dens egne sider (f.eks. egen startsside), egne aktiviteter, egen medlems liste, egne 

banner annoncer, egen kontakt detaljer (web/ email formular til lokal formanden). Fælles for alle er 

debat/ indlæggene. 

Ingen ændringer i grafik / udsene. Hjemmesiden er ikke optimeret med mobile platforme så som 

telefoner & tablets. Ej heller søgetjeneste optimeret heller ikke over gået til sikret data overførelse 

mellem brugerne og hjemmesiden. 

Den har kørt i over 6 år uden ændringer i andet ind i det dynamiske indhold, vi brugere har givet den.  

Webmail har ikke virket, grundet serveren har sendt for mange spam emails ud, dette har resulteret i 

at flere henvendelse på hjemmesiden ikke er blevet sendt til de rette. Muligt at flere kommende 

medlemmer ikke er kommet igennem. 

Derfor er hjemmesiden også i år uden beregning.  

Statistik indtil den 5-10-2017:  

2017 (indtil nu) 96253 besøgende, det er 347 per dag (mest søgetjenester)  

2016 351besøgende per dag 

2015 456 besøgende per dag  

2014 388 besøgende per dag 

2013 334 besøgende per dag  

2012 203 besøgende per dag  

2011 150 besøgende per dag 

2010 108 besøgende per dag 

Det sidste år er følgende registeret på hjemmesiden: 

11 klubber + Landsforeningen i alt 138 medlemmer, altså 2 medlemmer mindre end sidste år.  

Holstebro: 14 aktiviteter, heraf alle beskrevet bagefter plus en masse billeder  

Århus: 8 aktiviteter, heraf 5 beskrevet bagefter & 3 med billeder 

Skruerne Sjælland: 3 aktiviteter, heraf alle beskrevet bagefter plus billeder 

Svendborg: 22 aktiviteter, heraf 3 beskrevet bagefter & billeder til to aktiviteter 



Sømandskoneforeningen af 1976  Mail: Soemandskoner@gmail.com 

 

Ærø: 4 aktiviteter, heraf 3 beskrevet bagefter & 1 med billeder 

Landsforeningen: 5 aktiviteter, heraf 2 beskrevet bagefter & 3 med billeder  

Esbjerg: 6 aktiviteter 

Storstrømmen: 1 aktivitet + 1 indlæg 

Aalborg: 3 aktiviteter 

Frcia/ Strib/ Kolding: 1 aktivitet 

Vendsyssel & Odense: ingen aktiviteter  

Total 67 arrangementer, heraf 29 beskrevet bagefter. En lille frem med antallet af aktiviteter i 

forhold til 2015-2016, hvor der var en stor tilbagegang. 

Meget få indlæg. 

Ingen Banner annoncer er der tegnet siden sidste generalforsamling. 

Der er mulighed for lidt ekstra indtægt/ goodwill for klubberne/ landsforeningen, ved at sælge 

banner annoncer. 

Nye medlemmer se hjemmesiden ud før de melder sig ind. Særligt aktivitets kalenderen viser dem 

om der er noget der gør et medlemskab interessant. Så for de afdelinger der ønsker nye medlemmer 

er det værd at overveje om aktivitets kalenderen skal opdateres. 

Ligeledes er Facebook med til at til trække en del nye og tidligere medlemmer. 

Udgifterne for hjemmesiden ingen (grundet fejl i webfomular) 

Så der sket ikke så meget. 

Enkelt medlemmer skriver efter hjælp, jeg hjælper med glæde.  

Håber endeligt at vi får en god dag og aften. 
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Bilag 3 
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Bilag 4

 


