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SØMANDSFORENINGEN AF 1856
FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER
PRINSESSE MARIES HJEM

Referat af generalforsamling i Sømandsforeningen af 1856
Afholdt tirsdag den 31. maj 2022 i CIK’s Lokaler
Tilstede var bestyrelsen med undtagelse af Marcus Hohlmann og Bertil Hohlmann, samt ca. 40
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 den trykte beretning, og oplyste, at året 2021 havde været et stille år for
sømandsforeningen. Igen i 2021 har Glashandler Johan Franz Ronges Fond støttet os/ejendommen med et
pænt beløb, men fonden er nu nedlagt. Derudover har vi modtaget kontingenter og venlige gaver fra vores
medlemmer. Vi har måtte slette nogle medlemmer, som trods erindringer ikke har betalt deres kontingent.
Vi har fortsat en pæn tilgang af nye medlemmer – herunder mange støttemedlemmer.
Der har ikke i 2021 været store problemer omkring ejendommens drift. Vi har kun haft en beskeden
udskiftning blandt beboerne og alle lejligheder er lejet ud. Formandens beretning blev godkendt af
de mødende.
Torben Fritz. Spurgte hvor mange medlemmer man har. Det blev oplyst, at antallet er 340.
Poul Erik Jensen spurgte om man kunne være medlem, hvis man ikke betalte kontingent. Det blev
oplyst, at man betragtes som udmeldt af foreningen, hvis man trods erindringer ikke betaler sin
restance. Man har ikke stemmeret, hvis man er i restance.
3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse.
Foreningens revisor John Mikkelsen gennemgik regnskabstallene.
Steen Hørslev-Jensen spurgte hvorfor mellemregningen med galeasen var steget. Det blev oplyst, at
der har været en del udgifter ang. driften i årets løb. Hvis der ikke kommer et fornuftigt
indtægtsgrundlag i løbet af indeværende år vil den blive søgt solgt.
Else Ziegler spurgte hvorfor administrationsomkostningerne i fonden var steget. Det blev oplyst, at
en del af udgifterne tidligere havde været ført i Sømandsforeningens regnskab.

Der var herefter ikke flere spørgsmål til regnskabet, og regnskabet blev godkendt af de mødende.
Punkt 4. Valg af revisor
Stats.aut. revisor John Mikkelsen blev genvalgt med applaus.
Punkt 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Terence M. Hohlmann var på valg og ønskede ikke genvalg. Udover Rolf Steensen, der er nævnt i
indkaldelsen ønskede Claus Arnhild og Kåre Christiansen at opstille til posten. De tre kandidater
redegjorde kort for deres grunde til at stille op. Efter en gennemgang af fuldmagter blev der uddelt
stemmesedler. En optælling viste, at Kåre Christiansen fik 51 stemmer, Claus Arnhild 12 og Rolf
Steensen 6 stemmer. Kåre Christiansen var dermed valgt som nyt medlem.
Bestyrelsen består herefter af følgende: Carsten Nielsen (formand), Søren Sørensen (næstformand),
Jens Fage-Pedersen, Jan Semmelroth, Bente Kristensen, Inge Madsen, Bertil Hohlmann, Jacob
Christensen og Kåre Christiansen.
Punkt 6. Fastsættelse af følgende kalenderårs kontingent.
Bestyrelsen foreslog, at det nuværende kontingent på kr. 150,00 blev fastholdt. De mødende var
enige heri.
Punkt 7 Forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
Per Erik Christensen havde stillet forslag om at regnskabet blev udsendt med indkaldelsen. Da
forslaget først var fremkommet efter indkaldelsen var udsendt var det ikke rettidigt fremsat og
kunne ikke sættes under afstemning. Bestyrelsen oplyste, at det ville kræve betydelige
papirmængder at udsende det til alle 340 medlemmer, hvoraf mange måske ikke har interesse i det.
Regnskabet ligger i overensstemmelse med vedtægterne til gennemsyn på kontoret og kan ses på
foreningens hjemmeside www.smf1856.dk under meddelelser.
Punkt 8 Eventuelt
Kåre Christiansen foreslog i al venlighed, at man næste år satsede på at få en mikrofon, så alle
kunne høre hvad der blev sagt. Bestyrelsen ville være opmærksom på det.
Tommy Dinesen oplyst, at man var ved at få Kalundborg Søfartsmuseum op og stå. Man modtog
gerne malerier med maritimt islæt eller andre effekter der kunne være interessant at udstille.
Kontaktoplysninger kan findes på facebook/nettet.
Dirigenten takkede for god ro og orden og generalforsamling blev herefter hævet.
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