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SØMANDSFORENINGEN AF 1856
FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER
PRINSESSE MARIES HJEM

Referat af generalforsamling i Sømandsforeningen af 1856
Afholdt onsdag den 30. maj 2018 på færgen Grønsund.

Tilstede var bestyrelsen med undtagelse af Inge Madsen og Bertil Hohlmann, samt ca. 25
medlemmer.
Man indledte med at holde et minuts stilhed for de medlemmer, der var afgået ved døden i årets løb.
Dagsordenen var som følger:
1. Valg af dirigent.
Søren Sørensen blev foreslået som dirigent og valgt. Han indledte med at konstatere at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.
2. Formandens beretning.
Carsten Nielsen henviste til beretningen som fremgår af pamfletten, og uddybede om det arbejde,
der havde været lagt i galeasen Jutta, som ganske vist ikke økonomisk hører ind under
Sømandsforeningen, men hvis bærende kræfter er at finde her. Jan Semmelroth oplyste, at der er ca.
35.000 unge der står udenfor arbejdsmarkedet. Tanken er at man via båden og frivillige sømænd
skal være med til at aktivere nogle af dem. Man har gennemført det første prøvekursusforløb med
elever via Københavns Kommune, og bruger erfaringerne hermed fremadrettet. Medlemmer kan
komme med på ture, og ønsker nogle at være behjælpelig med at drive båden/kursusvirksomheden
er man meget velkommen til at kontakte os.
Formandens beretning blev godkendt af de mødende.
3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse.
Foreningens revisor havde fået skrevet en forkert dato i sin kalender, så i hans sted gennemgik
administrator Jesper Roel regnskabet for Sømandsforeningen, som det fremgår af pamfletten.
En beboer på Prs. Maries Hjem ønskede at stille et afklarende spørgsmål omkring mulighederne for
tilskud til beboeraktiviteter. Det er imidlertid ikke Sømandsforeningen der yder disse tilskud, men
fondene, og han blev opfordret til at stille sit spørgsmål på det beboermøde for beboerne, der holdes
om kort tid.
Der var herefter ikke flere spørgsmål til regnskabet, og regnskabet blev godkendt af de mødende.
Jesper Roel gennemgik herefter regnskaberne for henholdsvis Fonden for Sømandsboliger og
Prinsesse Maries Mindelegat. Disse regnskaber er alene til de mødendes orientering, og skal ikke
vedtages af generalforsamlingen.

Punkt 4. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslog stats.aut. revisor John Mikkelsen genvalgt. Hvilket de mødende samtykkede i.
Punkt 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Finn Fuldbye var afgået som bestyrelsesmedlem i årets løb og hans post var på valg. Bestyrelsen
foreslog, at Bertil Hohlmann blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Det blev nævnt at Bertil
Hohlmann sidder i Danske Rederier. Bertil Hohlmann blev med de mødendes samtykke valgt som
nyt medlem.
Punkt 6. Fastsættelse af følgende kalenderårs kontingent.
Carsten Nielsen foreslog, at man satte kontingentet op til kr. 150,00 pr. måned. Der er ikke sket
stigninger i gennem en lang årrække. Et medlem, der betragtede stigningen som beskeden, ønskede
en motivering af den foreslåede stigning. Carsten nævnte, at alting stiger løbende, og foreningen
kom ud af året med et forholdsvis beskedent overskud, som ikke åbner mulighed for mange
uforudsete udgifter.
Et medlem spurgte til reglerne omkring kontingentbortfald for pensionister. Søren Sørensen nævnte,
at man har mulighed for at ansøge om bortfald at kontingent, hvis man er pensionist. Der har endnu
ikke været nogle, der ikke kunne afse det beskedne årlige kontingent, men bestyrelsen vil se på det,
hvis problemet dukker op.
Man ville arbejde på at undersøge om opkrævning fremover kan ske via Betalingsservice.
Punkt 7 Forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
Niels Pedersen havde bedt bestyrelsen redegøre for betingelserne for optagelse i sømandsforeningen
og efter hvilke retningslinjer boliger blev tilkendt.
Søren Sørensen nævnte, at betingelserne er ret klart defineret i foreningens vedtægter. Man skal
være over 40 år gammel og have sejlet på dækket i mindst 12 år. Sejltid indhentes via
Søfartsstyrelsen, der opgør påmønstret sejltid i handelsflåden. Dvs. at sejltid i Marinen, fiskere og
lodsvæsen ikke tæller med. Heller ikke sejltid på færger tæller altid med, men i tvivlstilfælde må
man dokumentere sin sejltid på færger på anden måde. Hvis nogen mener de er blevet afvist på
urigtigt grundlag, vil bestyrelsen gerne have det forelagt, så man kan gennemgå grundlaget.
Det er blevet meget attraktivt at bo på Prs. Maries Hjem, og det er kun få der flytter frivilligt. Som
udgangspunkt er det medlemsanciennitet, der tæller ved tildeling af en bolig, men ved akut bolignød
kan andre forhold komme i betragtning. Der er lang ventetid, hvilket også er grunden til man leder
efter supplerende lejemål.
Punkt 8 Eventuelt
Carsten nævnte, at man netop er ved at undersøge om Kogtveds Søfartskole i Svendbog, som har
været til salg i en årrække, kan omdannes til boliger, hvor fonden for Sømandsboliger måske kunne
få en del af dem. Per Lidell, der er journalist og blandt tidligere har medvirket til at skaffe penge til
sejladserne med Lilla Dan, fortalte, at han har spurgt Lauritzen fonden om de vil bidrage med
økonomisk støtte til at man kan lave et projektgrundlag, der afklarer hvilke muligheder
Søfartsskolen indeholder, samt om det kan finansieres. Søren Sørensen nævnte, at projektet tænkes
at komme til at ligge i sin egen kasse, så det ikke påvirker foreningen eller ejendommens økonomi.
Generalforsamling blev herefter hævet.
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