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1. Valg af ordstyrer og dirigent
Ordstyrer: Inez vælges pr akklamation.
GF er lovligt indkaldt.

”Immes lanterne” afsynges

2. Formandens Beretning
Ved Thomas Holst

Godt år.
Påsken var velbesøgt, bundmaling skiftede til ikke-tærende kobbermaling.
Vi lykkedes med at sejle 3 uger, da Ulf meldte sig som slkipper med Jesper.
Sommerens togter nåede rundt om Fyn.
Imme var med i film ved Ribe Kammersluse med nyt hoved af Bernt. Thomas læser beretningen om
optagelserne – den kommer forhåbentlig i næste Lyskost.
Foreningen holdt 40 års jubilæum på Kroen i år.
Økonomien ser – som kassereren vil sige mere om – fornuftig ud. Dog skal vi have nye revisorer, 
da de nuværende har meldt afgang.
Vi har endelig fået merchandise (t-shirts, trøjer etc) – Brad klappes ad.
Endelig er der stemmer, der gerne vil ud af Huset på Kalvø – Thomas lægger op til at skibslaget 
taler med Huset om en overtaglese af de 4 andele, det drejer sig om.
Flemming spørger til hvornår vi drøfter husets andele?
Thomas lægger op til at nedsætte et udvalg (under punktet Eventuelt)

Formandens beretning godkendes

3. Revideret regnskab
Ved Anders Nannestad

Regnskabet er godkendt af revisorerne.
Foreningens indtægter i 2017 er ca 127.000.
Udgifter ca 63.000, hvilket afspejler at tilbagebetaling af lån for 2016 er bogført i 2017 og 
Skovgaarden året før.
Korrigeret for disse ting har foreningen et lille underskud (ca 5.000) pr år, her inkluderet ca 57000 i 
lånetilbagebetalinger.
2016 gav ca 15.000 mere i indtægter end 2015, primært på ”arrangementer” posten.

Esben spørger til Forsikringen på skibet – lige nu er vi overforsikrede i forhold til forpligtelsen til at



tilbagebetale gælden i tilfælde af forlis.
Esben spørger til husleje på Kalvø, den er reduceret fra 15.000 til 10.000 så længe foreningen har 
gæld.

Regnskabet godkendes af GF.

4. Medlemsstatistik
Ved Johan Kondrup

Medlemstallet er i det store og hele stabilt, der er enkelte medlemmer, der er blevet passive, 
samtidig er der kommet enkelte nye til.
Hanne spørger til hvorvidt nye medlemmer stadig får nedsat kontingent, det gør de.

5. Indkomne forslag
Der er ikke kommet nogen forslag.

6. Valg ifølge lovene
På valg er:

Bestyrelsesmedlemmer:
Anders Nannestad
Sissel Kondrup
Johan Kondrup

Suppleanter:
Maj
Mette

Alle fem modtager som udgangspunkt genvalg.

Thomas ridser kort op hvordan bestyrelsen arbejder – ca 5-6 årlige møder, typisk i København eller 
omkring skibet eller GF.

Sissel tilføjer at bestyrelsens primære funktioner er drift af skib og forening, væsentligt færre 
opgaver end der var mens foreningen byggede.

-----15 minutters pause -----

Tilbage fra pause afsynges ”Livet er Let”
Derpå uddeles praktiske opgaver

Anders Nannestad, Sissel Kondrup og Johan Kondrup genvælges til bestyrelsen pr akklamation.
Maj Unnerup og Mette genvælges som bestyrelsessuplleanter pr akklamation.

Valg af revisor
Jan og Lisbet vælges pr akklamation.



7. Kontingent fastsættelse

Bestyrelsen indstiller at kontingentet fastholdes uændret:
Enkelt 600,-
Familie 1200,-
Passiv 200,-
Førsteårs medlemskab:
Enkelt 400,-
Familie 800,-

Sejladsafgift:
Voksen 500,-
Barn 250,-

GF vedtager at følge bestyrelsens indstilling

8. Aktiviteter 2017

----Kaffe og Kagekonkurrence (konkurrencen afblæses)---
Konkurrence udskydes til GF 2018 – inklusiv stenafstemning.

”Immestemning” afsynges

10. Eventuelt
Sovsekande
Huset
Video fra Grønland

Sovsekanden går til Ulf – for at være nytilkommen skipper og muliggøre tre ugers sejlads i 2016.
Sissel sørger for overdragelse.

Huset på Kalvø – der er nogle andelshavere, der ønsker at trække sig ud af huset, bestyrelsen 
foreslår at nedsætte et udvalg, der arbejder på muligheder for hvordan foreningen kan overtage 
andele eller på anden vis bibeholde huset på Kalvø som base for Imme Sejr.
Anders og Anne fra bestyrelsen får selskab af Arne Mortensen i dette udvalg.

Flemming orienterer:
Huset købtes for ca 25 år siden af 30 (nu 25) andelshavere med en månedlig leje på 210,-
Skibslaget har lejet og booket sig ind, Husforeningens medlemmer har haft brugsret til huset udover
dette.
Huset lejer garagen og har stillet denne til rådighed for skibslaget.
Andele i huset kan pr vedtægterne ikke omsættes, men overdrages betinget af Gfs samtykke.
Husets vurdering er ca 1.000.000,- medlemmerne vurderer at en reel handelsværdi måske er det 
dobbelte. Men Husforeningens værdi anslås til ca 1.100.000,- dermed hver andel ca 45.000,- (+/- 
5000,-) Denne andelspris kan ligge til grund for Skibslagets overvejelser.
Forskellige modeller har været på tale – dels at nystarte en forening, dels at overdrage/sælge 
foreningsandele til andelsprisen på 45.000,-
Andele kan som udgangspunkt ikke opdeles.

Therese spørger til ejerskabet, Flemming orienterer at ”Hus på Kalvø I/S” ejer huset.



Esben spørger til tidshorisonten, Flemming svarer at 2-3 personer er klar til at afskaffe sine andele 
med det samme.

Claus spørger til om andele kan annuleres, idet de ikke umiddelbart kan handles på det åbne 
marked. Flemming siger at der muligvis er nogen, der holder fast i en andel med forhåbning om et 
salg.

Lisbet anfører at medlemsskabet i Huset er aldrende, og at der derfor er en grad af tidspres.

Gia nævner at der i det hele taget er ændringer undervejs i Huset.

Esben nævner at med en større ejerkreds er der også en større gruppe af mennesker til at forestå 
vedligehold, derfor er det i Skibslagets interesse at opretholde et vist antal af andelshavere.

Hanne foreslår en båndlæggelse af andelsværdien fra Husets side.

Johan foreslår at skibslaget evt kan overtage andele uden betaling, og dermed overtage den 
månedlige udgift.

Therese nævner den mulige fordel ved at holde hus og skibslag adskilt.

Arne fortæller at konstruktionen med to foreninger netop handlede om at holde skib for sig og hus 
for sig. Både interessemæssigt og økonomisk.

Claus anfører at huset oprindeligt blev købt for at skibslaget kunne have et sted at være og at 
skibslaget p.t. er afhængigt af at huset står til rådighed. Derfor skibslagets interesse i at sikre at 
huset forbliver under det nuværende ejerskab.

Huset har allerede en arbejdsgruppe, der arbjeder med problematikken, og skibslaget har nu 
ligeledes en gruppe.
Det henstilles at de to grupper kommunikerer løbende, så alt kan foregå på bedst mulige måde.

Nils har konfereret med Inez om at samle en sejler-sangbog med Imme-sange, gamle og nye.
GF billiger planen.

Ved samme lejlighed oplyser Nils at der stadig eksisterer eksemplarer af Cden med Imme sange.
GF billiger portofriheden i forbindelse med eventuelle køb.

Gia spørger om foreningen ejer et sæt Y3-bøger. Thomas oplyser at der stadig bør stå et 5 år 
gammelt sæt på Kalvø.
Ulf oplyser at materialet ofte indgår i Y3-kursus prisen.

Claus foreslår at nedsætte et sikkerhedsudvalg, dette består af Thomas Holst, Bjørn Ibsen, Claus 
Iversen, Anders Larsen, Jeppe Hansen og Karl Sørensen



Inez takker af og takker for god ro og orden.
Sissel overtager talerstolen med en film om Skjoldungens tur på Grønland i sommeren 2016.


