Referat af den ordinære generalforsamling
i foreningen
”Orlogsskibet HUMMERENs Venner”
Torsdag den 16. marts 2017 kl. 19.00.
Formanden, Per Sørensen, bød velkommen til årets generalforsamling.
Der blev igen i år budt på øl og vand til de fremmødte. I år kunne der bydes på den specielle Hummer-øl,
som Vestfyns Bryggeri har brygget for foreningen Hummeren.
Herefter foreslog Per Sørensen Per Bøgelund-Hansen som dirigent.
1. Valg af dirigent
Per Bøgelund-Hansen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig
indkaldt.
2. Valg af referent
Niels Obsen blev valgt som referent.
3. Valg af to stemmetællere ved dirigentens foranstaltning.
Der blev ikke valgt stemmetællere, men dirigenten gjorde opmærksom på, at han efter behov ville
udpege stemmetællere.
4. Bestyrelsens beretning
Formanden aflagde bestyrelsens beretning mundtligt.
Formanden fremhævede i beretningen bl.a. det seminar, der sidste år var med deltagelse af
projektledere fra 4 lande. Disse projektledere har hver især gennemført tilsvarende projekter, som at
bygge HUMMEREN.
Alle 4 projektledere fra henholdsvis Australien, Frankrig, Holland og Sverige har set positivt på
muligheden for at gennemføre HUMMER-projektet.
Af beretningen fremgik det også, at der nu er skabt god kontakt til myndighederne i søfartsstyrelsen,
der skal godkende de tekniske detaljer ved bygning af- og evt. senere driften af HUMMEREN.
Beretningen blev taget til efterretning uden kommentarer, og med bifald fra de fremmødte.
Beretningen i sin helhed kan ses på OHVs hjemmeside.

5. Kassererens fremlæggelse af regnskabet for 2016 til godkendelse.
Kassereren Steen Holbek fremlagde regnskabet for 01.01. – 31.12. 2016. Regnskabet udviser samlede
indtægter på 128.837,25 kr. og samlede udgifter på 99.262,30 kr. Overskuddet udgør her efter
29.574,95 kr.
Foreningens aktiver pr. 31.12.2016 viser en samlet likviditet på 74.548 kr.
Endvidere oplyste kassereren, at der d.d. er 118 betalende medlemmer, hvilket betyder, at der er en
del restanter.
Regnskabet blev godkendt.
Det samlede regnskab kan ses på OHVs hjemmeside.
6. Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen har ikke modtaget forslag til behandling
7. Budget inklusive forslag til kontingent for det kommende år til godkendelse.
Kassereren viste forslaget til budget for den kommende budgetperiode (01.01-31.12.2017)
Af budgettet fremgår det, at der foreslås et uændret medlemskontingent på 200 kr.
Budgettet blev herefter godkendt.
Det samlede budget kan ses på OHVs hjemmeside.
8. Valg til bestyrelse og tillidshverv.
Formanden er på valg i ulige år. Per Sørensen meddelte forsamlingen, at han genopstiller, hvorefter han
blev genvalgt.
Ligeledes er bestyrelsesmedlem Jesper Hansen på valg i år, og han modtog også genvalg.
Herefter meddelte formanden at foreningens 1. suppleant Henning Jacobsen havde valgt at udtræde af
sin post, hvorfor der skal vælges en ny 1. suppleant. Bestyrelsen har ikke peget på nogen kandidat, og
formanden udbad sig derfor forslag til kandidater.
Efter en del tøven blandt deltagerne blev Per Bøgelund-Hansen, fra salen, foreslået som kandidat. Per
Bøgelund-Hansen blev valgt som 1. suppleant, og Kaj Elmquist blev genvalgt som 2. suppleant.
9. Valg af bilagskontrollanter og tilhørende suppleanter.
I ulige år skal vælges en 2. bilagskontrollant og en suppleant dertil.
Per Nielsen blev valgt som 2. bilagskontrollant, og Stella Steengaard blev valgt som suppleant.
10. Forslag til aktivitetsplan for det kommende år.

I lighed med sidste år har bestyrelsen opstillet en liste over mulige aktiviteter for det kommende år.
Formanden gjorde opmærksom på, at der ikke på nuværende tidspunkt er et færdigt program for alle
aktiviteter i det kommende år.
Ud fra listen kunne formanden dog nævne, at der igen i år er planlagt en Hummerdag, nemlig den 10.
juni. Selvom der ikke er et endeligt program for dagen, blev det nævnt, at hovedattraktionen vil være
krudt og kugler, hvor foreningen ”Kanondækket Hummeren” v/ Mogens Lindhardt vil rulle det tunge

