
Skagen Marineforening 

Referat af generalforsamlingen den 6. februar 2022 

 
Generalforsamlingen startede kl. 10.00, hvor dørene blev låst. Der var ca. 90 medlemmer tilstede. 

 

1. Valg af dirigent: 

Torben Hammer blev valgt som dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt 

indkaldt. 

 

2. Formandens beretning: 

Formanden Per Sloth kom i sin beretning ind på følgende emner: 

- Flaget blev hejst 

- Der blev holdt et minuts stilhed for bortgangne kammerater. 

- Vi har i øjeblikket 330 medlemmer i Skagen Marineforening. 

- Vi har været meget nedlukket de sidste par år p.g.a. corona. 

- Vi har holdt åben i festivalen både i 2020 og 2021. 

- Sendemandsmødet i Svendborg blev aflyst to gange i 2020. 

- Sendemandsmødet i Skagen blev udsat fra maj til september 2021. 

Sendemandsmødet var en stor succes og fik megen ros, men også et stort arbejde. 

- Vi har afholdt en ganske fin julefest i 2021 

- 100 års jubilæet blev gennemført over tre gange, men var noget amputeret p.g.a.corona. 

- Kortklubben mødes hver torsdag. 

- Broderlauet mødes hver anden mandag. 

- Havfruerne har fået en ny bestyrelse. 

- Vi holder igen søndagsåben som vi plejer. 

- Formanden udtrykte en stor tak til: 

Bestyrelsen, Havfruerne, Inga og Sanne, Frank Mortensens team (gule ærter), Pakhuset, 

Butikker i Skagen der støtter julelotteriet, Distriktsformand Charley F. Pedersen, Carlsberg og 

Tuborg, Torben Hammer. Alle de ca. 50 frivillige der bidrog til afholdelse af sendemandsmødet 

og 100 års jubilæet, Jens Winter Pedersen, John Thomsen, og endelig en tak til alle Skagen 

Marineforening’s medlemmer. 

Formandens beretning blev godkendt. 

 

3. Fremlæggelse af regnskab: 

Kasserer John Østergaard fremlagde regnskabet for både 2020 og 2021 

Regnskabet viser overskud på kassekreditten. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Distriktsformandens beretning. 

Charley F. Pedersens kom i sin beretning ind på bla. Følgeende: 

- Ros til det afholdte sendemandsmøde 

- Danmarks Marineforening har fået en ny landssekretær. 

- Der er nedsat et uniformsudvalg. 

- Ny korrespondance del på hjemmesiden,  

- Distriktsmødet her i foråret i Hobro. 

- Landsbestyrelsens møde i Horsens den 15. marts 2022 

- Danmarks Marineforening hæver kontingentet med kr. 10,- i 2023 

- Sendemandsmødet afholdes i Løgstør af hele distrikt 11 i bededagsferien. 

 

 

 



5. Indkomne forslag: 

Der var et forslag om ikke længere at gratulere fødselarer på hjemmesiden, blandt andet p.g.a. 

registrerings loven. 

Forslaget blev vedtaget 

 

6. Fastlæggelse af kontingent: 

Kontingentet foreslås uændret. 

Forslaget blev godkendt. 

 

7. Valg af formand 

Formand Per Sloth var på valg. 

Per Sloth blev genvalgt 

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: 

Bestyrelsesmedlemmerne Rune Thomsen, Frank Mortensen og Frank Zobbe var på valg. 

Rune Thomsen og Frank Zobbe modtager genvalg. 

Begge blev genvalgt. 

Frank Mortensen ønskede ikke genvalg. 

Peter Muhlig blav valgt i stedet for Frank Mortensen 

Suppleanterne Peter Muhlig og Preben Sørensen var på valg. 

Peter Muhlig er under forige punkt valgt til bestyrelsen. 

Preben Sørensen ønskede ikke genvalg. 

Erik Storgaard og Michael Lynge Nielsen blev valgt som nye suppleanter. 

 

9. Valg af revisorer og revisorsuppleant: 

Revisorne Niels Arne Hansen og Bjarne Albertsen samt revisorsuppleant Niels Larsen var på valg. 

Alle tre modtager genvalg 

Alle tre blev genvalgt. 

 

10. Valg af flagbærer og reserve flagbærer: 

Flagbærer Erik Storgaard modtager genvalg  

Erik Storgaard blev genvalgt 

Reserve flagbærer Roald B. Jørgensen modtager genvalg 

Roald B. Jørgensen blev genvalgt. 

 

11. Tildeling af årstegn med videre: 

Der var 1 halvtredsårs tegn, 4 fyrreårs tegn og 4 femogtyveårs tegn 

Årets mariner blev blev delt mellem Erik Storgaard og Michael Lynge Nielsen. 

Frank Mortensen modtog Danmarks Marineforening’s Hæderstegn i sølv. 

Per Sloth blev af bestyrelsen udnævnt til æresmedlem af Skagen Marineforening 

 

12. Eventuelt: 

Der var ingen indlæg. 

 

Generalforsamlingen sluttede kl. ca. 11.30, hvorefter der var en kort pause inden serveringen af Frank 

Mortensen’s team’s fantastiske gule ærter. 

 

Referent Frank Zobbe 


