
 
 
 

18. maj 2013 
 
Referat fra ordinær generalforsamling  
torsdag 18. april 2013 kl. 20.00 på Hotel Marina, Vedbæk 
 
 
Dagsordenen for generalforsamlingen var som vedtægterne foreskriver: 
 
1. Valg af dirigent. 
2. Høvdingen aflægger beretning. 
3. Skatmesteren (kassereren) aflægger beretning om laugets økonomi-

ske stilling og fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. 
4. Behandling af indkomne forslag. 
5. Fastlæggelse af størrelse af indskud og kontingent. 
6. Valg af bestyrelse og revisor. 
7. Valg af underudvalg. 
8. Eventuelt. 
 
 
Ad pkt. 1 Valg af dirigent 
Høvdingen bød velkommen og virkede synligt tilfreds med det store 
fremmøde. Høvdingen foreslog Jørgen Lindegaard som dirigent, hvilket 
forsamlingen tilsluttede sig.  
 
Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var 
lovligt indvarslet også til de medlemmer der kommer fra hybriderne. Diri-
genten synes at vi skulle starte med at synge så det gjorde vi. 
Derefter gav dirigenten ordet til Høvdingen Erling Madsen, som aflagde 
beretning for det forløbne år. 
 
Ad pkt. 2 Høvdingen aflægger beretning 
Høvdingen aflagde, i lighed med tidligere høvdinger, en særdeles ordrig – 
men dog også til tider humoristisk beretning, og han bevægede sig om-
kring et hav af emner. 
  
Høvdingen så meget positivt på foreningens fremtid. 
  Høvdingerapport se særskilt. 
 
Lurendrejerne 
Har igen i år haft et stort år med stor tilslutning til deres musiske frem-
læggelser. 
 
Vanddybde udvalget 
Fik stor ros men Høvdingen mente dog at flytningen af broen havde gjort 
det noget nemmere for udvalget at få succes. 



 
Bygningsudvalget 
Fik ros for en super vedligeholdelse og at der konstant var hugget hul i 
isen. 
 
Temperaturudvalget 
Udvalget fik ros for sit virke. Udvalget solede sig igen i år  succes med 
megen is og lave temperaturer over det meste af sæsonen, og overmåler 
Knud Limschou redegjorde for de teknisk meget komplicerede målinger – 
herunder udvalgets test af nye, kropsnære målemetoder. 
 
OB-udvalget som nu er Bænkudvalget 
Udvalget har været udsat for nedskæringer over nogle år: Fra TOB, 
Tagrense-, Område- og Bænkrenseudvalg via OB-udvalget til B-udvalget. 
Der var ros til udvalget for at bestyre bænken flot. 
 
IT-udvalget 
Der var stor ros fra Høvdingen til udvalgets arbejde med hjemmesiden 
som løbende var blevet opdateret således at alle medlemmer nemt kan 
holde sig ajour. 
Lennart Dahlrot meddelte at han ikke ønskede at genopstille som formand 
for IT-udvalget, hvilket blev beklaget af Høvdingen.  
Bestyrelsen hører gerne fra interesserede formandskandidater.  
 
Ad pkt. 3 Skatmesteren (kassereren) aflægger beretning om lau-
gets økonomiske stilling og fremlægger det reviderede regnskab 
til godkendelse. 
Regnskab og budget var udsendt på forhånd, så her nævnes kun hoved-
tallene i 1.000 kr: 
 
Emne Regnskab 

2012 
Indtægter 333.330 
Udgifter 533.065 
Underskud -199.765  
Nøgledepositum 62.550 

 
Underskuddet tages af kassebeholdningen. 
Vi har brugt kassebeholdningen i forbindelse med den nye bro, og vil i de 
kommende år opbygge en ny kassebeholdning. 
 
Ad pkt. 4 Behandling af indkomne forslag. 
 
Der var ingen forslag. 
 
Ad pkt. 5 Fastlæggelse af størrelse af indskud og kontingent. 
Bestyrelsen foreslog at indskud fortsat er 500 kr. og at det årlige kontin-
gent blev forhøjet med kr. 100 til kr. 400.- 
Forsamlingen sagde ja efter nogen drøftelse. 
 
. 
 



Ad pkt. 6 Valg af bestyrelse og revisor. 
To medlemmer, Jens Hage og Mads Barslund, var på valg og var ikke villi-
ge til genvalg. Bestyrelsen havde stillet forslag om Mads Weltzer og Jens  
Casupei, begge blev valgt uden modkandidater. 
Hanne »Rådsnar« Falkensteen blev genvalgt som revisor. 
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig: Høvding: Erling Madsen, 
Næste Mads Weltzer, Skatmester: Mariann Albjerg, Dorrit Noldus-Nilsen 
og Jens Casupei. 
 
Ad pkt. 7 Valg af underudvalg. 
De eksisterende udvalg og funktioner blev genvalgt på grund af/på trods 
af indsatsen. Og det Pligthuggerudvalget blev gjort officielt. Så ud-
valg/funktioner ser således ud: 
 
Temperaturudvalg Knud Limschou og Søren Søndergaard  
Vanddybdeudvalg Thøger Johnsen 
Pligthuggerudvalg Søren »Brådsø« Iversen 
Rengøringskoordinator Grethe Strauss 
IT-rådgiver Niels Stærup 
Skjald Thøger Johnsen 
Laugsfotograf Jesper Alstrøm 
Opslagstavleudvalg Gerda Sonne og Barbara Hage 
Rengøringskoordinator 
Paladsarkitekt   

Grethe Strauss 
Vakant 

Bænkrenseudvalg Ulla Littmann Willumsen og Dorit Noldus-Nilsen 
Bjeskmager 
Web-redaktør 
Runerister 

Niels Stærup 
Vakant 
Jens »Runerister« Hage 

 
 
Ad pkt. 8 Eventuelt. 
Under punktet evt. blev der udleveret 7 stk æreshåndklæder (medlemmer 
der har været medlem i 10 år) og herefter benævnes klæde. 
Iben Crignon 
Bettina  Hage Federspiel   
Anne Gautier 
Anette Glidov 
P.H. Lundbjerg Hansen  
Bente  Hvid 
Hans -Erik Kunstmann 

Per Olsen 
 
 
3 medlemmer blev udnævnt til æresmedlemmer. 
Hanne »Rådsnar« Falkensteen 
Søren »Brådsø« Iversen 
Hans »Hin Tapre« Grønberg 
 
 
                                                 
 
Dirigent Jørgen Lindegaard                                                  


