
Referat fra Sømandskoneforeningen af 1976.
Lørdag den 5. oktober 2019 i Fredericia.

Dagsorden. 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Enkekontoen beretning og aflæggelse af regnskab,
4. Aflæggelse af foreningens regnskab
5. Fastsættelse af kontingent efter indstilling fra bestyrelsen. 
6. Indkomne forslag 
7. Valg til bestyrelsen: på valg er næstformand, kasserer, sekretær samt et 

bestyrelsesmedlem 
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af suppleant til webmaster 
10.Valg af revisor samt revisorsuppleant til foreningen. Disse vælges for et år ad 

gangen. 
11.Valg af revisor samt revisorsuppleant til enkekontoen. Disse vælges for et år ad 

gangen. 
12.Evt

Referat:

1. Ann Charlotte blev valgt til dirigent. 
2. Annemette afgav beretning om det der var sket i årets løb.  Beretningen er 

vedlagt referatet.
3.  Githa fortalte lidt om enkekontoen, og regnskabet. Der har været en 

udbetaling. Vi var enige om at holde samme udbetalingsbeløb på 7000 kr.
4. Kirsten aflagde regnskabet som blev godkendt.

Overskuddet blev 8499,34 kr. 
5.  Fastsættelse af kontingent til landsforeningen er 150 for alm. og 75 for 

pensionister. 
        6.    Af indkomne forslag var der 2 fra bestyrelsen.
1. forslag: For at undgå at der er så mange der skal involveres når der skiftes bank eller
kasserer, foreslog bestyrelsen at ændre §5 til;
Foreningen tegnes af; Formand, næstformand, Landskasser samt kassereren for 
enkekontoen. 
2. forslag: Som det står i vedtægterne i dag, kan et medlem være med til 
landsgeneralforsamling uden at have betalt kontingent. Man ønskede, at § 8 skulle 
ændres til; 
Alt kontingent til Landsforeningen skulle være betalt inden den 1. Sept. ellers 
er det automatisk tab af medlemskab.
Dette blev vedtaget. 

7.  Valg til bestyrelsen: næstformand Vivian Roth, kasserer Kirsten Carlsen, 
Sekretær Mia Greve, bestyrelsesmedlem Jeanette Nielsen.
        8.     Ingen suppleanter.
        9.     Ingen suppleanter.
      10.     Lis Larsen blev valgt til revisor.
      11.    Christine Rasmussen blev valgt til revisor, og Birgitte Andreasen blev valgt 
til revisorsuppleant til enkekontoen.

12. Evt.  Vi talte en del om vores hjemmeside og om at vi måske skulle kun 
have en Facebook side. Samtidig kunne webmasteren rose Holstebro afd. For deres 
flittige brug af hjemmesiden. 



Derudover snakkede vi en del vedr. vores plads i SHW om ikke der var en anden fra 
bestyrelsen der kunne varetage denne post og som bor på Sjælland. Det er svært for 
formanden at varetage denne post da det er en hel dag fri fra arbejde og en lang rejse 
for to timer. Pt er der to bestyrelsesmedlemmer der bor på Sjælland.
Formanden ville skrive et brev til bestyrelsen af SHW og forespørge. Sidste gang 
formanden spurgte om dette var en mulighed fik hun at vide at det var formanden der 
havde pladsen.

Referent 
Annette Petersen
Esbjerg afd.

Sømandskoneforeningen af 1976

Formandens beretning 2019

Kære medlemmer
Ved at tænde det blå lys vil jeg gerne byde jer alle sammen rigtig hjertelig velkommen til den årlige 
generalforsamling.

Hvert år ser jeg frem til at kunne mødes med jer der har tid og lyst til at komme og være sammen 
med andre ligesindede. Uanset om sømanden er gået i land eller stadig er arbejdsramt.

Vi er ikke så mange i år, selv om bestyrelsen har gjort en del for at få det hele til at gå op med ”tæt 
på tog” og ”prisen”. Vi har nok aldrig haft en generalforsamling til den pris. Men lad os nu se om vi 
også siger det bagefter. 
Jeg håber vi får nogle hyggelige timer sammen.

Hos Maskinmestrenes Forening i København hænger en mindetavle over 195 danske 
maskinofficerer, der mistede livet på havet under Anden Verdenskrig, mens de passede deres 
arbejde i hjemmeflåden og udeflåden. 

Hidtil har det blot været en lang række navne, men en ny bog Mindetavlen forbinder hvert enkelt 
navn med en personlig historie.
I anledning af bogens udgivelse blev der afholdt en reception i Maskinmestrenes Forening:

Torsdag den 29. august kl. 14-17, Sankt Annæ Plads 16, 1250 København K

A.P. Møller Fonden er nævnt i bogen som en af donorerne i forbindelse med bogens tilblivelse.

I den anledning blev Sømandskoneforeningen inviteret til at hilse på forfatteren maskinmester 
Gustav Schmidt Hansen. 

På grund af arbejde havde jeg desværre ikke mulighed for at deltage, men sendte en skriftlig hilsen 
til forfatteren på vegne af foreningen. 

Der været møde i Handelsflødens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråd.
Man kunne her fortælle, at Torsten Mathias Augustsen var blevet ansat som ny faglig leder af rådet.



Der var indkommet 20 ansøgninger til stillingen. Formandskabet og Rene Andersen afholdte 
samtaler med de relevante ansøgere og var enige om at Torsten var den ansøger, som passede 
bedst til den ønskede profil i Rådet. Torsten er ansat fra den 1. oktober 2019 

Desuden blev der orienterede om arbejdet i arbejdsgruppen, der har haft fokus på nuværende 
services og fremtidens velfærd for de søfarende. Undersøgelser viser, at internet er meget vigtigt 
for de søfarende. Velfærdsservice fremadrettet vil derfor omfatte skibsbesøg med en internetrouter 
samt avis/app’en - PressReader, som giver mulighed for download af aviser og magasiner, som 
efterfølgende kan læses offline. 
Der arbejdes samtidig på en nyhedsservice på alle sprog, som skal inkorporeres i SHW´s IT-
platform.

Derudover blev i korte træk gennemgået, hvad der ellers var relevant for de søfarende. Det er 
stadig bøger og motion, der er vigtig, ligesom SHW arbejde på at udvikle redskaber til at styrke 
fællesskabet om bord ved at lægge fokus på, hvad skibsklubben om bord kan gøre.
Til sidst blev nævnt et nyt registreringssystem som er fælles for SHW, velfærdsstationer og kirker, 
hvor oplysninger om skibebesøg kan deles.

Bestyrelsen har kun afholdt et bestyrelsesmøde i dette år. Det bunder mest i at det er svært at få 
datoer til at hænge sammen. Men vi har så klaret den med mails. 

Udover bestyrelsesmøde har der været en tur til Århus gamle by, som blev arrangeret af Tina. Vi 
havde håbet på større deltagelse, men dem der kom, hyggede sig, inkl. Undertegnede selv om jeg 
kom for sent til stort set det hele. Jeg havde et uheld med bilen og måtte så ha en anden at køre i. 
Men jeg kom til Århus og deltog i den sidste del.
Rigtig hyggeligt. Tak til Tina for at arrangere turen. Til næste år laver vi en før sommerferien. Den 
kommer til at gå til vores kulturarv - Christiansfeld. Inge Kryger har lovet at hjælpe med at finde lidt 
interessant vi kan se.

Kirsten og jeg har stukket hovederne sammen og snakket om en ny struktur til foreningen. Men den 
kræver at medlemmerne kigger på hjemmesiden med jævne mellemrum og at vi har en hjemmeside
som medlemmerne føler sig tryg ved – kan finde ud af den. Om den skal være offentlig eller 
hvordan vi skal få det til at fungere, må være op til jer. 

Selve strukturen venter vi med til under evt. 

Dette var mine ord og jeg har kun tilbage at ønske jer en god generalforsamling.


