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REFERAT    fra   generalforsamling  i
Tønder Skibslag  25 januar 2014
Mødested: Skovgården Karlskovvej 35, Vejlbyskov 
Deltagerantal: 36
Dirigent: Inez
Referenter:  Arne og Hanne

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Fremlæggelse af medlemsstatistik
5. Indkomne forslag
6. Valg ifølge lovene
7. Fastsættelse af kontingent
8. Sommerens aktiviteter/sejlplan
9. Eventuelt

Ad 1. Valg af ordstyrer
      Inez blev valgt med akklamation.
      Hun indledte mødet med at konstatere, at 

generalforsamlingen var lovlig indvarslet i 
overensstemmelse med vedtægterne, hvilket ingen havde 
bemærkninger til. Herefter tog vi fat på dagsordenen:

Ad 2. Formandens beretning
Thomas indledte med oplysning om, at formanden Sissel 
desværre havde meldt afbud på grund af sygdom, og at han
som næstformand, derfor havde fået i opdrag at afholde 
beretningen for foreningens virke i det forløbne år.

Fra påskelejren 2013
Selv om skibet var blevet søsat i sommeren 2012, havde 
der som bekendt været meget arbejde som stadig skulle 
udføres på skibet, for at det kunne blive klart til at 
stævne ud på de første testsejladser. Og på påskelejren 
i marts 2013 blev der taget fat på at få gjort skibet 
sejlklart. Thomas redegjorde for de mange forskellige 
arbejdsopgaver og udfordringer, som lejren havde taget 
fat på, og han lod i den forbindelse et par ord falde om
vejret, som i påsken 2013 havde været blæsende og med 
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temperaturer et godt stykke under 0°. Det havde 
oprindeligt været planlagt at omtalte påskelejr skulle 
afsluttes med søsætning af skibet, men vejret havde 
været så dårligt, at forårs-søsætningen blev udsat til 
lørdag den 27. april.

Efter søsætningen:
Efter søsætningen fulgte sommerens testsejladser, hvor 
skibets sejlegenskaber blev afprøvet og forskellige 
tekniske problemer blev identificeret og efterfølgende 
løst. Alt var forløbet godt og skibet havde været fint 
at navigere, men det havde vist sig at mastefisken ikke 
kunne holdes på plads når vinden tog fat i sejlet. 
Forskellige løsningsforsøg med forstærkning mastefisken 
var ikke faldet heldigt ud, og man besluttede til sidst 
(i fællesskab) at bolte mastefisken fast. 

Imme Sejrs jomfrurejse
Testsejladserne var ellers faldet meget heldigt ud, og 
de blev derfor efterfulgt af et egentligt sommertogt, 
som så blev Imme Sejrs første af slagsen. Besætninger 
var på 35 m/k hvoraf de 15 var børn. Claus Iversen var 
skipper og han redegjorde kort for togtets forløb. Alt i
alt havde det været et rigtig godt togt og i god 
overensstemmelse med traditionerne. Skuden havde stævnet
op mod Halk Hoved men var gået ind til en ny lejrplads 
på halvvejen. Krinshave hedder pladsen. Ud over det var 
Barsø og Havnbjerg Skov blevet besøgt, og som en 
nyskabelse havde Thyge Jensen til fremme af sikkerheden 
til søs fra sin egen jolle støttet togtet op med 
laminerede vejrkort downloaded fra DMI. 

Ophaling og stormsikring
Efter perfekte testsejladser og en succesfuld 
jomfrurejse, blev skuden trukket på land i oktober.
Men dermed skulle det vise sig, at udfordringernes tid 
endnu ikke var helt forbi, for snart blev der fra DMI 
varslet orkan i området, og erfaringerne har tidligere 
vist os, at en orkan godt kan løfte et 5 tons tungt 
vikingeskib fra beddingen over i hækken. Men endnu 
engang trådte Thyge Jensen hjælpende til som ”stormvagt”
ved skibet på Kalvø. Thyge havde foruden vagttjenesten 
også bidraget med sikkerhedsbarduner som sikrede af 
skuden trods vindtrykket blev liggende på sin plads.
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Oplevelserne med efterårsstormene havde i øvrigt sat 
gang i overvejelserne over om man med fordel kan bygge 
en ny og mere stormsikker bedding til skibet.

Afledte synspunkter og ideer:
I forbindelse med de efterfølgende diskussioner, som 
formandsberetningen affødte, blev følgende synspunkter 
og ideer fremsat:
1. Det er vigtigt at skibslaget får uddannet nogle flere 

skippere, og det foreslås at der på hvert af de 
kommende togter deltager en skipperaspirant, som kan 
lære hvordan man sejler et vikingeskib. Jagtskipper 
eksamen er en nødvendig men ikke en tilstrækkelig 
forudsætning, derfor må aspiranterne oplæres af vores 
egne erfarne skippere. 

2. Der bør bygges en ny stormsikret bedding til skibet

3. Der skal sættes focus på vores sikkerhedsudstyr, og vi
skal bl.a. have en ny jolle (som vi muligvis selv 
bygger)

Beretning fra Teknisk udvalg:
På den kommende påskelejr skal der arbejdes med riggen, 
faldblokken skal flyttes, der skal lave flere årer og 
rorfæstningen skal reguleres. Endvidere skal der 
foretages en del småreparationer på skibet. Vi kan 
muligvis bygge en ny jolle, som kan holdes indenbords 
under sejlads med ”moderskibet”.

Afledte synspunkter og ideer:
Vi skal have udvidet fundraisingudvalget, som virkelig 
kan arbejde videre med at skaffe penge til 
sikkerhedsudstyr, som ny redningsflåde, nye 
redningsveste og øvrigt nødvendigt sikkerhedsudstyr. 
Interesserede i arbejdet med fundraising opfordres til 
at melde sig til arbejdet.
Det eksisterende fundraisingudvalg oplyste i den 
forbindelse, at der pt. er udsendt 20 ansøgning om 
økonomisk støtte til sikkerhedsudstyr, og at vi fortsat 
venter på svar. Men dette forhindrer selvsagt ikke, at 
der kan udsendes yderligere ansøgninger. -
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Beretning fra kommunikationsudvalget:
Brad redegjorde for arbejdet med foreningens hjemmeside,
som nu er ”oppe at køre” igen. Lyskosten foreligger nu i
en digitaludgave og en papirudgave. Det er selvfølgelig 
meget billigere at udsende den digitale udgave 
elektronisk, end en papirudgave med traditionel post.
Alle, som foretrækker den elektroniske udgave bedes 
oplyse dette med angivelse af mail-adresse. Hvis man 
ikke aktivt tilmelder sig sen elektroniske udgave, vil 
man fortsat modtage papirudgaven med posten.

Øvrige synspunkter i forbindelse med 
kommunikationen:
Brad foreslår at der oprettes en bog, som alle kan 
skrive i så vi løbende opsamler de mange ideer og 
forslag. Kommunikationsudvalget (Brad) påtager sig at 
oprette og følge op på bogen.

Brad anmoder i øvrigt om at folk giver tilbagemeldinger 
med synspunkter på og eventuelle forslag til vores 
hjemmeside.

Beretningerne blev herefter samlet godkendt

Ad.3    Fremlæggelse af revideret regnskab

Anders Nannestad fremlagde det reviderede foreningsregnskab og
projektregnskabet og gennemgik i hovedtræk foreningens 
indtægter og udgifter samt perspektiverne for den finansielle 
udvikling i de kommende år.

Særlige forhold vedr. regnskabet  blev fremhævet: 

1. Siden foreningen påbegyndte bygningen af det nye skib, 
har der været gennemført en adskillelse af 
skibsbygningsprojektets regnskab og foreningens regnskab.
Og der har i den forbindelse været udarbejdet og fremlagt
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to adskilte regnskaber. Men nu hvor Imme Sejr er 
færdigbygget nedlægges skibsbygningsprojektets særskilte 
konto, og fremover vil foreningen kun operere med et 
samlet regnskab. Projektkontoen lukkes derfor. Det 
oplyses i den forbindelse, at alle de fondsmidler vi til 
dato har fået bevilget (incl. pengene fra Friluftrådet) 
nu er indbetalt til foreningen

2. En konsekvens af, at Imme Sejr nu er færdigbygget er det 
også, at vedtægternes § 8 ikke videreføres, men udgår i 
overensstemmelse med dét, som er vedtaget.

3. Det blev bemærket, at sejladsafgifterne for 2013 havde 
givet en indtægt på 21.400 kr, men at budgettet for 2014 
kun opererer med en indtægt på 20.000 kr. Men – blev der 
spurgt - det må vel forventes, at der fremover kommer 
flere indtægter fra sejladserne, da vi fremover 
forhåbentligt kan gennemføre flere togter på en sæson. 
Anders bekræftede at ja, det er rigtigt forstået, men 
grunden til at han har fastholdt de 20.000 i budgettet 
er, at han ikke mente at vi ikke skal overestimere de 
forventede indtægter.

4. Anders oplyste, at det er gået betydeligt bedre med 
kontingentindbetalingerne efter at vi er gået over til 
indbetaling via betalingsservice.

5. Anders oplyste, at foreningen er gået i gang med at 
tilbagebetale første rate af de penge, som vi har lånt af
medlemmerne.

Foreningskontingentet:

Allerede her under punktet ”Fremlæggelse af revideret 
regnskab” gjorde Anders opmærksom på, at han nok ville 
foreslå en kontingentforhøjelse for at undgå, at vi 
kommer ud af næste periode med underskud.

Sådan som det ser ud lige nu, er der udsigt til et vist 
underskud på regnskabet for 2014, derfor foreslås en 
forhøjelse af kontingentet.

Punktet ”fremlæggelse af revideret regnskab” udviklede sig 
efter at Anders havde fremsat sit forslag til en 
kontingentforhøjelse nu til en egentlig diskussion vedr. 
kontingentet, og der blev i den forbindelse fremsat flere 
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forskellige forslag om mulige satser, rabatordninger, 
gæstemedlemskab, introduktions medlemskab m.v.
Men efter en længere diskussion af de forskellige forslag 
besluttede forsamlingen sig for følgende ordning:

Fastsættelse af kontingent for 2014:
1. Familiemedlemskab:   1200 kr.
2. Individuelt medlemskab:    600 kr.

Prøvemedlemskab / introduktion (varighed 1 år)

3.Prøve/intro Familiemedlemskab:    700 kr.

4.Prøve/intro individuelt medlemskab:  400 kr.

(Ovenstående blev besluttet)

Begrundelsen for indføring af ”prøve/intro” medlemskabet er, 
at det kan virke for dyrt for nye potentielle medlemmer 
(deltagere), hvis de for at komme med på deres første togt 
skal betale fuldt kontingent plus sejladsafgift. Prøve/intro 
ordningen er således indført for at vi lettere kan hverve nye 
medlemmer til sejladserne.

Ad.4 Fremlæggelse af medlemsstatistik
Rikke oplyste under dette punkt, at foreningen i øjeblikket 
har 95 medlemskaber. Heraf 47 individuelle og 38 
familiemedlemskaber, 10 interessemedlemmer 

Ad. 5 Indkomne forslag
Der var indkommet 7 forslag:

1. Tre(3)forslag til ændring af vedtægternes §1 stk. 1 
vedrørende foreningens navn.

2. Forslag til ændring af vedtægternes §1 stk. 2 vedrørende 
foreningens hjemsted. 

3. Forslag til ændring af vedtægternes §2 stk.1 vedrørende 
foreningens målsætning.
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4. Forslag til ændring af vedtægternes § 3 stk,3 vedr. 
tidspunktet for afholdelse af ordinær generalforsamling

5. Forslag til styrkelse af samværet mellem deltagere i 
skibslagets aktiviteter på Kalvø

Vedrørende forslag til ændring af §1 stk. 1 (Foreningens navn)

Der var blevet foreslået 3 forskellige navne, nemlig:

a. Kalvø Skibslag (Forslagsstiller Ulf Mortensen)

b. Kalvø Vikingeskibslag (Forslagsstiller Arne Mortensen)

c. Skibslaget – det muliges magi (Forslagsstiller Niels Thorlund)

Mod forslagene blev det fremført, at Tønder Skibslag er et 
brand som er positivt kendt i vide kredse og at vi derfor – 
også i fundraisingmæssig henseende med fordel bør opretholde 
navnet Tønder Skibslag

Diskussionerne førte imidlertid  frem til, at forsamlingen 
besluttede at:

Navnet fremover er: Kalvø Vikingeskibslag

Med den begrundelse at foreningens skib er bygget på Kalvø og 
at arbejdslejre og øvrige foreningsaktiviter foregår på – 
eller med udgangspunkt fra - Kalvø

Vedr. Vedtægternes §1 stk.2) (Foreningens hjemsted)

Som hjemsted for foreningen var følgende blevet foreslået:

”Foreningens hjemsted er: Kalvøvej nr. 10  i Genner Bugt  6230 Røde Kro” 

(Forslagsstiller Arne Mortensen)

Mod forslaget blev det indvendt, at skibslaget ikke ejer huset
på Kalvø, hvorfor foreningen ikke kan have hjemsted i huset.

Forsamlingen besluttede derfor at:

Foreningens hjemsted er: Kalvø Genner bugt
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Vedr. Forslag til ændring af vedtægternes §2 stk.1 
(Foreningens formål)

Det stillede forslag lød:
   ” Foreningens formål er at vedligeholde og sejle med foreningens vikingeskib og i den 

forbindelse at motivere og støtte  uddannelsen af  det  fornødne  antal skippere blandt foreningens

medlemmer”  (Forslagsstiller Arne Mortensen)

Begrundelsen for forslaget var, at det gældende formål var for
upræcist idet der nævnes noget om at dyrke andre maritime 
aktiviteter, uden at det gav nogen ide om, hvad det er for 
aktiviteter, der har været tænkt på. Ud over dét, så har vi 
inden for foreningen i mange ¨år har diskuteret vores mangel 
på skippere, uden at der egentligt at kommet noget ud af det, 
derfor foreslås det, at uddannelsen af skippere gøres til en 
del af foreningen formål.

Mod det stillede forslag blev det indvendt, at det var for 
smalt eller for lukket, og at en så specifik aktivitet som 
uddannelse af skippere ikke hører hjemme i vedtægterne. Vi 
skal have en bred og rummelig formålsformulering og den 
foreslåede formålsformulering er ikke bred og rummelig, men 
alt for specifik.   Alle var enige om at der skal gøres noget 
for at vi får uddannet flere skippere, men det bør ikke stå i 
vedtægterne.

Efter nogen diskussion stillede Niels Thorlund et alternativt 
forslag som lød:

Foreningens formål er at sejle med foreningens vikingeskib og at arbejde for at forudsætningerne 

herfor er tilstede.

Fremsættelsen af dette alternative forslag medførte at Arne 
Mortensen trak sit oprindelige forslag tilbage og forsamlingen
besluttede herefter at:

Foreningens formål er at sejle med foreningens 
vikingeskib og at arbejde for at forudsætningerne 
herfor er tilstede.

Vedr. Forslag til ændring af vedtægternes §3 stk,3 
(tidspunktet for afholdelse af ordinær generalforsamling)
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Det stillede ændringsforslag forslag lød:

”Generalforsamlingen afholdes en gang om året i weekenden før påske. Generalforsamlingen 

afholdes på Kalvø”.  (Forslagsstiller Claus Iversen)

Begrundelserne for forslaget var, at det kunne være praktisk 
at afholde generalforsamling, når vi nu alligevel er samlet 
nede på Kalvø. Det kunne måske få flere til at deltage – også 
i påskelejren. Diskussionerne på generalforsamlingen ville nok
blive mere inspireret, når skibet ligger lige uden for 
vinduerne. Vi kan spare en udgift på op til 11.000 kr. til 
leje af Skovgården.

Indvendingerne mod forslaget var, at det er svært at skaffe 
overnatning til mange mennesker på Kalvø, at Kalvø ligger i 
Sønderjylland og ikke i ”midten af Danmark”, hvorfor folks 
udgifter til rejser vil blive skævt fordelt eller for høje, og
der ikke er plads til overnatning på Kalvø. Nogen mente, at 
ordningen kan føre til at færre kommer til generalforsamling 
og at det ikke vil være hensigtsmæssigt at sammenblande 
påskelejr med generalforsamling.

Efter denne diskussion besluttede generalforsamlingen at:

Den gældende § 3 stk.3 fastholdes i sin nuværende 
form.

Vedr. Forslag til styrkelse af samværet mellem deltagerne i 
skibslagets aktiviteter på Kalvø.

Det stillede forslag lød:

Forslag til behandling under pkt. 5, indkomne forslag!

Begrundelse for forslag:

Intet er som det var, og det er på mange måder godt det samme. Der er dog 
noget, som engang syntes godt, som lige så stille forsvinder, eller i hvert
fald finder nye former. Jeg har igennem 20 år så godt som deltaget i alle 
påskelejre, og lige netop på påskelejrene har det været særlig markant, at 
der er sket noget i måden, vi er sammen på. Ikke at kammeratskabet og 
entusiasmen ikke er der – tværtimod. Samarbejdet omkring vores nye skib har
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været enestående, og hun ligger der. Man kommer efter en lang dags 
arbejde(nogle gange i bidende kulde) ind i huset, man indsnuser duften af 
den forestående middag, og mærker varmen indfinde sig. Man diskuterer 
dagens udfordringer over maden, og hører på nye og gamle vitser, kort sagt 
alt er som det skal være. Der går imidlertid ikke lang tid, efter at maden 
er nedsvælget, før forsamlingen er reduceret til 1/3. Rygerne er 
forsvundet, som alle andre steder, hvor vi kommer nu til dags. Der er bare 
det, at i huset på Kalvø kommer de ikke tilbage. Vi er selv ude om det, for
vi har besluttet, at der ikke må ryges i huset! Rygerne er derfor 
fortrukket til kælderen. Men undskyld hører kælderen ikke med til huset? 
Det medfører, at det sociale samvær som før var det der bl.a. lokkede mange
til Kalvø, nu er delt op i rygere og ikke rygere. Det ville alt andet lige 
være sjovere, og det ville styrke fællesskabet betydeligt, hvis vi holdt 
sammen som én gruppe, hvoriblandt der var rygere der af og til gik udenfor,
som alle andre steder efterhånden, for at ryge. Rygning er en personlig 
sag, og det er et anliggende den enkelte selv må styre. Jeg synes 
imidlertid, at det virker forkert, at der er et røgfyldt rum, hvor bl.a. 
også de store børn færdes, og røgen trænger i øvrigt også til en vis grad 
op i huset. Den hygge, sang og sjov vi har udenfor om sommeren, og når 
vejret ellers tillader, ville det være dejligt at få tilbage til huset. Der
kommer i øvrigt også en dejlig stemning ud af, at børn og voksne er sammen.
OK vi véd godt, at ungerne sidder med deres spil og andet, men fornemmelsen
af samvær på tværs er der uden tvivl, når de kan mærke livet blandt os 
andre på den anden side af glasruden.

Ovenstående er ikke et udfald mod rygning eller rygere, men udtryk for 
ønsket om at fremme fællesskabet og styrke inkluderingen af nye medlemmer i
foreningen!

Forslag til beslutning:

Generalforsamlingen beslutter, at den gældende rygeordning i forbindelse 
med skibslagets brug af huset på Kalvø, udvides til at omfatte hele huset!

Forslagstiller Medstillere

Hanne Kolze Anne Eriksson, Jan Kristensen 

Forslaget kom ikke til afstemning, idet forslagsstilleren 
Hanne Kolze indvilgede i, at punktet skulle danne grundlag for
en ”værdidebat” og således ikke gøres til gendstand for en 
afsteming. Hun gjorde det fra begyndelsen klart, at forslaget 
ikke var vendt mod rygere eller rygning. Det skulle altså ikke
opfattes som et forslag imod rygning, men derimod som et 
forslag for at fremme eller måske genetablere fællesskabet i 
huset.

Til støtte for forslagets begrundelser
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Gjorde flere opmærksom på, at de var meget enige i de 
begrundelser og synspunkter, som Hanne havde fremsat. Flere 
gjorde rede for, at de havde en klar oplevelse af, at der er 
opstået et skel mellem dem, som efter aftensmaden trækker sig 
tilbage til rygekælderen og dem som er tilbage i stuen oven 
på. Der var ligefrem nogen som følte at foreningen var 
ekskluderende til trods for, at vores selvforståelse går på, 
at vi er en åben og inkluderende forening. Den samme kritik 
blev rejst mod generalforsamlingen, hvor nogen ved de seneste 
års generalforsamlinger havde oplevet, at rygerne trak sig 
tilbage efter aftensmaden hvorefter der egentligt ikke var 
meget sammenhold eller fælles tam tam om aftenen, hvorfor de 
fleste af de øvrige valgte ikke at blive natten over, men bare
tog hjem. 

Imod forslagets begrundelser blev det indvendt, at vi ikke – 
og slet ikke ved en generalforsamlingsbeslutning – kan eller 
skal tvinge folk til socialt samvær. Og man mente heller ikke,
at en (relativt) anarkistisk forening skulle begynde at 
opstille forbud, reguleringer eller samværsregler. Og hvis 
rygerne ikke kan ryge i kælderen, vil de jo bare trække over i
garagen.

Forslaget kom, som nævnt, ikke til afstemning, men gav luft og
rum for udveksling af synspunkter og oplevelser til 
efterfølgende refleksion.

  

Ad  6.  Valg ifølge lovene
På valg til bestyrelsen var: Thomas, Esben , Anders og Brad. 
Suppleanter på valg: Inez og Tim

Alle erklærede sig parate til genvalg, og:

 forsamlingen genvalgte derfor bestyrelsen og 
suppleanterne med akklamation.

Ad 7. Fastsættelse af kontingent:
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Punktet havde været behandlet og besluttet under kassererens 
fremlæggelse af revideret regnskab, og der var ikke yderligere
bemærkninger.

Ad 8. Sommerens aktivitets – og 
sejlplaner:

 Påskelejren starter 12. april ??
 Søsætning lørdag 19. april

Sommertogter:

 Uge 29 (Skipper Thomas)
 Uge 30 (Skipper Sissel)
 Uge 31 (Skipper Claus)
 Efterårsophal: Oktober (ikke i efterårsferien)

Tilmeldingér efter opslag i Lyskosten

Imme Sejr til Kina:
Bestyrelsen har modtaget forhåndstilkendegivelse, af at Imme 
Sejr kan blive inviteret til Kina som deltager i et 
kulturudvesklingsprojekt. Perspektivet er, at skibet skal 
søsættes i en kinesisk sø. (på tidspunkter som ikke 
interfererer med vores planlagte togter eller aktiviteter)
Forsamlingen udtrykker stor interesse for projektet og der 
nedsættes et ”Kinaudvalg” bestående af: Frode, Arne, Jesper, 
Ulf, Inez, Emil, Stine og Michael som skal arbejde
videre med ideen.

Ad. 9 Eventuelt
Vedtægternes § 3 stk. 3

Thorlund gør opmærksom på, at der er et problem med 
vedtægternes § 3 stk.3.
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Den gældende paragraf 3 stk. 3 lyder:

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes når et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller når 

halvdelen af medlemmerne fremsender skriftligt ønske herom med opgivelse af dagsorden.

Niels Thorlund mener ikke at halvdelen af medlemmerne kan 
eller skal fremsende skriftligt forslag. Derimod kan der 
fremsendes et (1)skriftligt forslag som 50 % af medlemmerne 
støtter, og hvis der kan skaffes 50% tilslutning til 
forslaget, skal en ekstraordinær generalforsamling afholdes.

Forslag til ændring af § 3 stk.3 fremsættes på den kommende 
generalforsamling.

Vedtægternes § 8 stk. 3

Karl Sørensen peger på en fejl i vedtægternes § 8 stk.3, Det 
hedder heri at: ”når det nye skib er  færdigbygget nedlægges skibsbygningskonto og § 7 i

nærværende vedtægter”.

Karl siger: det er forkert at § 7 i de gældende vedtægter 
nedlægges, for de handler om foreningens eventuelle opløsning

Uddannelse af nye skippere:

Brad vil drage omsorg for, at der bliver skrevet noget om 
skipperuddannelse på vores hjemmeside.

Sovsekanden:
Sovsekanden er skibslagets højeste æresbevisning og 
uddelegeres én gang årligt til et medlem, som har præsteret en
bemærkelsesvædig (remarkable) indsats i kampen for at holde 
Imme på ret køl.
I år blev Jesper holst modtager af prisen for sin store 
indsats i arbejdet med et bygge de nye skib. Specielt blev 
Jespers ukuelige afhøvling af masten i 10 graders påskekulde 
med 12 sec./m. fra NE husket og værdsat.

Afslutning

Generalforsamlingen afsluttede med en tak til bestyrelsen for 
sit gode arbejde i det forløbne år og en tak til dirigenten 
for en god generalforsamling. (Stående bifald)
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