Referat fra Landsgeneralforsamlingen i sømandskoneforeningen
Lørdag d.6. oktober 2018 på Vissenbjerg Storkro

Formanden Annemette Pedersen bød velkommen ved at tænde foreningens lys.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Elisabeth Larsen, medlem af landsforeningen blev valgt som dirigent. Elisabeth
Larsen kunne dermed åbne generalforsamlingen, ved at erklære den lovligt
varslet og beslutningsdygtig med 29 stemmedeltager.
2. Formandens beretning
Der var ingen bemærkninger til beretningen.
Beretningen blev godkendt
Nu er det snart ved at være et år siden, at den nye bestyrelse trådte til i håb om at redde foreningen. Jeg vil
ikke komme med de vise ord eller den gyldne løsning.
Alt har næsten været prøvet og vi er ikke politikere og vil heller ikke være lige som dem – vi vil gerne være
dem, I tror på.
Så må vi bare gøre det mere enkelt, end det var ”dengang”. Vi har i bestyrelsen snakket om, at ”det gamle”
var nok det, der fungerede bedst.
Jeg er stolt af at se så mange dejlige sømandskoner her i dag. Da vi skulle bestille antal, turde jeg / vi ikke
satse og gik derfor med livrem og seler.
Vi kunne godt have brugt nogle flere værelser, idet der er flere, der har valgt at blive til i morgen, end vi
havde turdet håbe på.
Vores virke i foreningen har vi holdt lidt på lavt blus. Vi har samlet holdt 3 bestyrelsesmøder. Og det har været
for at få generalforsamlingen på plads.
Men her har jeg i den grad dummet mig. Der er en del ting, der har ændret sig, siden jeg sidst var en del af
bestyrelsen, dengang var der ingen suppleanter med. Så jeg beklager meget overfor vores suppleant, at hun
ikke har været indkaldt til bestyrelsesmøderne.
Ligeledes har jeg også glemt at indkalde ENKEKONTO formanden/repræsentanten. Det kommer ikke til at ske
igen hvis altså jeg bliver valgt som formand efter dette her.
Ud over dette kan jeg fortælle at jeg har haft besøg af direktøren for Velfærdsrådet – RENE ANDERSEN, som
gerne ville møde den nye formand for foreningen.
I juni var jeg så til et møde i velfærdsrådet hvor Velfærdsrådet og Søfartens Fremmes nye forening blev
præsenteret. Sea Health and Welfare (herefter forkortet til SWAH) hedder den nye forening.
Jeg har også været indkaldt til et repræsentantskabsmøde i Danske kirker i udlandet, men dette kunne jeg af
private årsager desværre ikke deltage i, så jeg sendte den mest relevante person til dette – min mand. Det
gjaldt om at vi skulle stemme om at bevare Støttepunktet for søfarende i Pelepas.

Dette kunne vi ikke lige se fornuften i, idet der aldrig kom nogen fra organisationen, når der var skibe i havn.
Der blev så foreslået at den skulle nedlægges og så gå ind under SWAH. Dette forslag er så ikke blevet til
noget på nuværende tidspunkt i og med, at formanden er en person fra et anerkendt firma og formand for
SWAH som ikke er enig i dette punkt.
Jeg har også været indkaldt til endnu et bestyrelsesmøde i SWAH, men dette kunne jeg desværre ikke deltage
pga. arbejde.
Det ligger sig således, at vi ikke selv kan bestemme, hvem der sidder som repræsentant i SWAH, da det kun er
formanden, der er repræsentant. Så jeg deltager, når jeg kan få det til at passe ind i mit job.
Hvis jeg bliver valgt efterfølgende, er min hensigt at komme rundt og besøge de respektive afdelinger /
klubber, der er tilbage. Foreløbigt har jeg været i Holstebro.
Tak for en rigtig hyggelig eftermiddag og tak for super god mad. Det er interessant at se, hvordan det kører
rundt om i landet.
Ellers vil jeg bare håbe, at vi får en rigtig god generalforsamling med en god dialog, at I må hygge jer.
Annemette Pedersen, 06.10.2018

3. Enkekontoens beretning, aflæggelse af regnskab herunder
fastsættelse af udbetalingsbeløb efter indstilling af
enkekontobestyrelsen
Idet der ikke var nogen repræsentanter fra Enkekontoen, overtog formanden at
orientere om dette.
Ålborg har ønsket at videregive posten til en anden afdeling idet de har haft den
i mange år og synes der skulle nye til. Regnskabet kommer på hjemmesiden.
4. Aflæggelse af regnskab
Kasserer Kirsten Carlsen måtte desværre melde afbud og regnskabet blev derfor
fremlagt af
foreningens revisor, Lis Larsen i overensstemmelse med kassereren, som
henviste til den på mødet omdelte folder, hvor regnskabet var printet.
Der blev stillet spørgsmål til, hvorfor udgifterne til bestyrelsesmøderne var sat
så højt i budgettet for det kommende år?
Annemette svarede, at det var anslåede beløb, og er inkl.
kørselsudgifter/broafgift, da bestyrelsen bor længere fra hinanden end tidligere
bestyrelser har gjort. Derved vil transportudgifterne være højere. Desuden har
Annemette haft møder i København hvilket hun ikke har forlangt refusion for.
Der stilles spørgsmål til punktet ”Diverse aktiviteter”. Annemette redegjorde for
dette beløb, da det er et beløb øremærket til aktiviteter som kan lånes af
landsforeningen, hvis lokale afdelinger ønsker at lave noget fælles for alle
afdelinger. Således at afdelingen ikke selv skal lægge penge ud til evt.
depositum.
Ligeledes blev der stillet spørgsmål til punktet kontingent, der svares fra
bestyrelsens side at vi pt er 104 medlemmer, derfor er indtægterne ikke så høje
som tidligere.
Der er 2 afdelinger der har meldt sig ud, det er Vendsyssel og
Fredericia/Middelfart afdelingerne plus en del medlemmer i enkelte
lokalafdelinger.
5. Fastsættelse af kontingent efter indstilling fra bestyrelsen
Menige medlemmer 150.- årligt
Pensionister 75.- årligt. Fra det år medlemmet fylder 65 år.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
6. Indkomne forslag
Forslag til ændring af vedtægter til valg af bestyrelsen
På nuværende tidspunkt er det således:
Formand, næstformand, kasserer, suppleant til kasserer, sekretær, webmaster,
suppleant til webmaster og 1 medlem, som vælges for 2 år ad gangen. Samt 1
suppleant som vælges for et år ad gangen. Formand, webmaster samt
suppleant til kasserer, vælges i lige år. Næstformand, kasserer, sekretær samt
suppleant for webmaster i ulige år.
1 medlem vælges i ulige år.
Forslag stilles af Holstebro lokalafdeling:
For at blive valgt til bestyrelsen skal man minimum have været aktivt
medlem af en lokal
afdeling i 1 år.
Samme forslag stilles fra Esbjerg afdelingen, dog med et krav om 2 års aktivt
medlemskab.
Det vedtages, at der stemmes om 1 års aktivt medlemskab før, man kan
indtræde i bestyrelsesarbejde:
Ja stemmer:
21
Nej stemmer:
5
Blanke
2
Forslaget er dermed vedtaget, og træder i kraft ved næste
landsgeneralforsamling i 2019.
Forslag vedrørende uddeling af Søhesten.
Søhesten er et skulderklap til det nominerede/ valgte medlem fra
lokalafdelingen.
Et medlem, der tidligere har modtaget Søhesten, kan ikke modtage flere
Søheste i samme lokalafdeling.
Der stilles et forslag om, at hver afdeling kan stemme med 1 stemme.
Dermed undgås det at afdelinger med få medlemmer aldrig får søhesten.
Forslaget går til afstemning:
Stemmer for
26
stemmer mod
0
stemmer blankt 2
Forslaget er dermed vedtaget med øjeblikkelig virkning.
7. Valg til bestyrelsen
Følgende er i 2018 på valg:
Formanden – 2 år. Annemette Pedersen blev genvalgt

Webmaster – 2 år. Tina Rosenborg blev genvalgt, men ønsker kun denne
periode så der skal findes
en afløser til Tina til år 2020.
Suppleant for webmaset – 1 år – udgår da der ikke vælges suppleant til denne
post
Bestyrelsessuppleant – 1 år. Mia Kofoed blev genvalgt og er derved suppleant
for bestyrelsen, dog
ikke formands- og næstformandsposten
Revisor til foreningen – 1 år. Lis Larsen blev genvalgt.
Revisorsuppleant til foreningen – 1 år – udgår da der ikke vælges suppleant til
denne post
Revisor til Enkekontoen – 1 år. Kristine Rasmussen.
Revisorsuppleant til Enkekontoen – 1 år – udgår da der ikke vælges suppleant
til denne post.
Kasserer til Enkekontoen blev Citha Johansen Dechlis.
Vælges for en 1-årig periode.
8.

Ekstra punkt til dagsorden

Århus lokalafdeling vælges til at varetage Enkekontoen fremover og overtager
hermed fra Aalborg
lokalafdeling.
Aalborg blev takket for det store arbejde, de har haft med Enkekontoen og
Århus ønskedes tillykke
med overtagelsen.
9. Eventuelt
Foreningens webmaster ville gerne gøre opmærksom på hvor meget
foreningens hjemmeside blev brugt. Så derfor skal det nævnes at der det
seneste år har været 133058 besøgende på foreningens hjemmeside. Det vil
sige 364 pr. dag.
Der har desuden været logget 239 personer ind på hjemmesiden.
Der rettes en stor tak til Elisabeth Larsen for at varetage dirigentposten, med
udsagnet, at ”vi ikke altid er så nemme at styre.”
Elisabeth takkede for æren og tilliden og pointerede endvidere, ”at såfremt hun
genvælges til denne funktion, vil der være plads til at gribe tingene lidt
anderledes an næste gang. Det har været en fornøjelse”.
Der spørges, om man skal være aktivt medlem af sømandskoneforeningen, for
at kunne være medlem på Facebook i ”Den lukkede gruppe”. vores grupper.
Dertil blev der svaret; Man skal være gyldigt medlem af Landsforeningen samt
en lokalafdeling for at være med i ”Den lukkede gruppe”.
Det er lokalafdelingernes eget ansvar at gennemgå grupperne og rydde op i
medlemmer i de respektive grupper, så der kun er betalende medlemmer
tilbage.

Med hensyn til antal medlemmer, så har vi som nævnt tidligere, 104 betalende
medlemmer på landsplan, men inde på vores Facebook side, er der p.t. 210
medlemmer, så en oprydning er klart på sin plads.
Kristine Rasmussen, Århus afdeling, bad om ordet og redegjorde for den
misforståelse der var opstået efter sidste års generalforsamling i oktober i
Fåborg. Kristine var synligt berørt af udfaldet og hvordan det opfattes når noget
kommer på skrift og hvordan det kan misforstås.
Generalforsamlingen takkede Kristine for redegørelsen og roste hende for at stå
frem med forklaringen.

Efterfølgende tog Elisabeth Larsen ordet og tilføjede til dette, at hun synes
Kristine var modig, i og med at hun gav udtryk for sin holdning, og bakkede
Kristine op i hendes udsagn. Derudover ytrede Elisabeth sin holdning til
foreningen, bl.a. at vi skal huske at behandle hinanden med respekt og tage
godt imod nye medlemmer. Endvidere lagde Elisabeth op til at der skal ruskes
op i arbejdsgangen, holdninger og meninger for ikke at det en stillestående
foreningen der til sidst går i stå.
Der var ingen yderligere kommentarer til disse to indlæg under eventuelt.
I sin egenskab af dirigent, hævede Elisabeth mødet, som dermed blev erklæret
afsluttet med tak for god ro og orden.
Esbjerg den 18. oktober
v/formand
Annemette Pedersen

