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Referat af generalforsamling i Støtteforeningen LOAs Venner mandag d. 30.
april 2018 kl. 18 på LOA Værft
Pkt. 1 Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Leif Ervolder, der valgtes med akklamation. Referent - Merete
Bågøe.

Pkt. 2 Formandens beretning
Dette er den 5. ordinære generalforsamling i LOA's Venner.
Efter sidste generalforsaml ng konstituerede bestyrelsen sig således:.
Sekretær: Merete Bågøe
Kasserer Jytte Jacobsen (Torben Røgild overtager jobbet i år)
Formand: Bo Essenbæk
i

Pr. 31112 2017 var vi 96 personlige medlemmer og 12 firmalkollektive medlemmer.
12017 sponserede LOAs Venner følgende til LOA: Reparation af komfur, nye trosser,
nyt service i plastik og anlæg af standerplads uden for LOA Værft. Ved
standerhejsning fik LOA overrakt en 2 standere - en til LOA og en til LOA Værft. (Vi

har små standere til salg.)
12A17 deltog LOAs Venner i åbningen af Kulturbroen, hvor vi havde en infostand i
samarbejde med LOA Sailing Team. Derudover deltog vi ifølgende indtægtsgivende
aktiviteter: hjælp ved DGI-s landsstævne gav kr.4.100 kr, Utzoncenteret - opsætning
af en Haugbart samt diverse udstillingshjælp gav i alt ca. 24.000 kr. Tak til alle som

har deltaget i disse indtægtsgivende arrangemente.
2017 har også budt på flere arrangementer for medlemmer af LOAs Venner. Tall Ship
Aalborg Fonden inviterede medlemmerne af LOAs Venner på to aftensejladser. (Det
gør de heldigvis også i 2018) Året sluttede med æbleskivearrangementet i november
måned, hvor ikke kun LOAs Venner var inviteret men også medlemmer af LOA Værft
og besætningerne.
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Loa webshop - alt merchandise sælges nu gennem LOA webshop (link på
hjemmesiden til webshoppen) hvor overskud går til LOA's Venner.

Vi har diskuteret udgive en årskalender med billeder fra LOA og
LOA's togter, men efter undersøgelse af markedet har vi valgt at skrinlægge ideen,
da der ikke er økonomi i salg af årskalender.
Bestyrelsen tilbyder diverse foreninger/klubber foredrag om LOA og LOAs Venner.
Tak til Leif for udarbejdelsen af materiale til foredraget.
Bo sluttede med en tak til bestyrelsen og samarbejdeti 2017.
Formandens beretning godkendt.

Pkt. 3 Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
Jfte Jakobsen gennemgik regnskabet, der viste indtægter på ca. 100.000 kr og
udgifter på ca. 80.000 kr. Egenkapital pr. 31.12.2017 ca.70.000 kr.
LOAs Venner har pr. 31.12.2017 96 personlige og 12 kollektive medlemskaber,
hvilket giver en indtægt på ca. 40.000 kr.
Regnskab godkendt

Pkt. 4 Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog fastholdelse af kontingentsatserne, hvilket forsamlingen tiltrådte.
Pkt. 5 Valg af bestyrelsesmedlemmer og valg af to suppleanter for bestyrelsen
Pa valg til bestyrelsen var Bo Essenbæk og Carsten Pedersen - begge blev genvalgt.
På valg som suppleant til bestyrelsen var Frank Schønemann - genvalgt.
Bestyrelsen foreslog Flemming Sloth som ny suppleant til bestyrelsen - valgt.
Pkt. 6 Valg af revisorer og suppleant for revisorerne
John Fjelsted Larsen og Mogens Pedersen villig til genvalg som revisorer - begge
blev genvalgt.
Leif Ervolder villig til genvalg som suppleant - genvalgt.
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Pkt. 7 lndkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

Pkt.8 Eventuelt
Leif Ervolder fortalte at Træskibs Sammenslutningens Pinsestævne 2020 bliver
afholdt iAalborg.

Jytte Pedersen foreslog, at vi lavede en flyer der beskrev indholdet af vores tilbud om
besøg i klubber/foreninger, hvor vi fortæller om LOA og LOA Værft.
Peter Ribe foreslog at LOAs Venner også gav tilskud til uddannelse af
besætningsmedlemmer.
Nørresundby d. 14. maj 20'18

Bo Essenbæk
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Torben Røgild

Carsten Pedersen
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