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 Referat fra Generalforsamling i Værft Historisk Selskab 

 Torsdag den 22. marts 2018 kl. 16.00 til kl. 17.10 

 Metalhuset. Håndværkervej 1. 9900 Frederikshavn. 

Generalforsamlingen startede med 1 minuts stilhed for at ære de tre medlemmer, der er afgået ved 

døden i 2018. Johnny Thomsen – Ole Lilleøre – Vagn Randrup. Æret være deres minde.

 

Dagsorden: 

 

Pkt. 1: Valg af dirigent. 

Henning Pedersen foreslået og enstemmigt valgt. Dirigenten kunne konstatere at 

generalforsamlingen var lovligt indvarslet.  

Dagsorden godkendt. 

Pkt. 2. Formandens beretning: 

Beretningen fremlagt af næstformand Thorkild Carlsen. 

Formandens/bestyrelsens beretning vedhæftet. 

Der var forespørgsel om punktet egentlig ikke skulle hedde bestyrelsens beretning. Det 

kræver en vedtægtsændring, da § 4 siger Formandens beretning. Bestyrelsen vil tage punktet 

op inden næste generalforsamling.  

Beretningen enstemmigt godkendt. 

Pkt. 3. Regnskab 

Regnskab for 2017 og Budget for 2018 omdelt på generalforsamlingen. 

Gnistens regnskab for 2017. 

Der er forbrugt 2497,18 kr. på Gnisten i 2017. 

Indestående på konto pr. 31. december 2017 33230,08 kr. 

Regnskab enstemmigt godkendt 

Værft Historisk Selskabs regnskab for 2017. 

Indtægter 32.301,39 kr.  

Udgifter 36.145,56 kr. 

Driftunderskud for 2017 3844,17 kr. 

Indestående på konto pr. 31. december 2017 61551,00 kr. 

Regnskab enstemmigt godkendt. 
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Pkt. 4. Budget for 2018, fastsættelse af kontingent. 

Budget og kontingent enstemmigt godkendt. Indtægter fra kontingent 23.000,00 kr. plus 

8000 kr. fra Metal. I alt indtægter 31.000,00 kr. 

Kendte udgifter for 2018 22.200,00 kr. 

Kontingent foreslået uændret. 

 

Pkt. 5. Indkommende forslag. 

Der var ikke fremsendt forslag. 

Pkt. 6. Valg af formand: 

Jørn Larsen foreslået og genvalgt som formand. 

Pkt. 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, samt suppleant. 

Leif Schmidt – Frank Mørch – Finn Larsen genvalgt til bestyrelsen. 

Jørgen Jørgensen valgt som suppleant til bestyrelsen. 

Pkt. 8. Valg af revisor. 

Kurt Hansen genvalgt som revisor. 

Orla Rasmussen genvalgt som revisorsuppleant. 

Pkt. 9. Eventuelt. 

Der var forslag om at søge at øge kontingentindtægten ved at prøve at erhverve flere 

firmamedlemskaber. Egon Arp ville prøve at kontakte nogen af de erhvervsdrivende.  

Bent Børge Hansen forespurgte om det kunne være en ide at søge om at komme på besøg i 

Norge hos foreningen af bådejere med det spændene navn Nautica Schinofrenia. Foreningen 

har fornyeligt været på besøg på Beddingen.  

Dirigenten takkede for en rolig og hurtigt afviklet generalforsamling. 

Der var fremmødt 32 medlemmer. 

 

 

___________________________           _________________________          ____________________ 

Dirigent Henning Pedersen                      Næstformand Thorkild Carlsen          Referent Frank Mørch 
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VHS bestyrelsens beretning for 2017 
 

Vi har desværre haft 3 dødsfald blandt vores medlemmer i 2018. Johnny Thomsen og Ole 

Lilleøre og Vagn Randrup.  Jeg vil derfor bede jer om at rejse jer, og afholde 1 minuts stilhed.  

- Ære være deres minde. 

Det går stadig fantastisk godt på Beddingen, og det er et godt sted at 

være, men nogle gange en lidt rå men kærlig tone. 

Vi startede året med ,at vi fik den længe ventede hjertestarter, som vi 

heldigvis ikke har haft brug for. 

Alle som kommer på Beddingen har fået instruktion i betjening af 

maskinerne, og kun de personer må betjene dem. 

Vi har været på virksomhedsbesøg hos Vestergaard Marine,. 

Været ude og se Crestwing bølgemaskine projektet i Sæby, hvor Ruth 

Bloom og Poul Bjørnager gav en meget interessant orientering om 

projektet, som desværre er løbet ind i økonomiske problemer med 

hensyn til færdiggørelsen, og test ude på havet. 

Tommy Pedersen, som er orlogskaptajn på flådestationen holdt et meget 

fint foredrag om Sirius Patruljen, som han har deltaget i over flere 

omgange. Han viste mange flotte billeder fra turene, og fortalte levende 

om strabadserne på turene. 

 Operativ Overvågningscenter (KGM)oppe ved kanonerne,- var endnu et 

spændende besøg, hvor vi fik vist, hvordan de overvåger de danske 

farvande, og aktivt går ind, hvis de opdager noget mistænkeligt. 

 Vi har holdt reception på det nye flotte mødelokale d. 1/6.  

Stig Davidsen har holdt et fint foredrag om Nordlyset. En del af hans 

foredrag ligger på You-tube, som i kan finde ved at gå ind på vores 

hjemmeside under nyheder.  
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Vores traditionelle Mine Golf forløb som sædvanlig fint. Knud Erik 

Andersen og hans kone står for denne fine turnering, og uddeling af 

præmier. Det bliver d. 17 maj i år. 

Vi havde en fantastisk tur til sjælland, som Henning Pedersen og Jørgen 

Jørgensen havde tilrettelagt med besøg på Arbejdermuseet, hvor vi spiste 

frokost, og flere interessante museumsbesøg i Helsingør, som 

Værftsmuseet, Bymuseet,- Skibsklarergården, hvor vi spiste,- og 

afsluttede på det flotte M/S Maritim Museum til 400 mio. Alle besøg var 

med guide. Overnatning var på Metal`s kursussted i Jørlunde. 

 

Senest har vi haft en tur til Hobro, hvor vi først var på Hobro Rustfri 

Procesteknik, som er en topmoderne virksomhed med 45 ansatte. De 

Laser og vandskærer rustfri op til 250 mm,- og kan skære i 3 D, derudover 

laver de beholdere og anlæg til levnedsindustrien.  Vi kørte videre til 

Hobro værft, som vi også besøgte i 2014, men der er sket meget i 

mellemtiden, hvor den flotte nye udstillingsbygning er kommet til,- og de 

gamle bygninger er blevet renoveret. Preben Leth holdt som sædvanlig et 

meget langt foredrag, men udstillingsbygningen er virkelig et besøg værd.  

Bundgarnsjollen er kommet i den grå hal, og renoveringen er så småt gået 

i gang. Der er skåret planker af Nordlysets master, og det ser ud til at 

række til de bord, som skal skiftes. Vi har skåret egeplanker ud til ræling 

og spanter. Svedekisten er ved at blive gjort klar, og der bliver brug for 

den. 

 Gnisten har været ude og sejle nogle gange, bla. med de gamle lodser, 

som har doneret en del penge til båden. Der er blevet monteret varme til 

maskinen, og det har været godt i år. 

Dore`, som også har fået nyt Ruf, har også været ude og sejle en del 

gange, men vejret i 2017, har ikke været det bedste, så vi håber det bliver 

bedre i år. 
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Så har der været 2 gange Mandespisning” med god tilslutning og god mad 

samt råhygge. 

Der er kommet ny flot asfaltbelægning, og ny flagstang,- så det tager sig 

rigtig godt ud. 

Vi havde som sædvanlig en god juleafslutning, hvor Flemming laver et 

stort arbejde, som vi alle nyder godt af. 

Det har været et rigtig aktivt år, og der er ryddet flot op over det hele,- og 

i tilgift er det et dejligt sted at komme. 

 

Hvis vi kigger lidt fremad i 2018, ligger der et stort arbejde med 

flydebroerne og tilhørende broforbindelser. Der er flisearbejde,- og 

forhåbentlig renovering af gavl. 

Der arbejdes med en tur til Flensborgområdet i september. 

Vi påtænker at lave en folder, som vi kan tage med ud og præsentere 

for virksomhederne, og derigennem få flere firmamedlemskaber. Vi har 

pt. 5 virksomheder. 

 

Pbv. Thorkild Carlsen/ Næstformand  

 

 

 




