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Referat af generalforsamling i Sømandsforeningen af 1856 
Afholdt onsdag den 29. maj 2019 på færgen Grønsund. 

 

 

Tilstede var bestyrelsen med undtagelse af Søren Sørensen, Søren Philip Sørensen, Jens Fage 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.  

Bente Kristensen blev foreslået som dirigent og valgt. Hun indledte med at konstatere at 

generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.  

 

2. Formandens beretning.  

Carsten Nielsen henviste til den trykte beretning, og oplyste, at 2018 har været et stabilt år. Man har 

mistet flere gode venner og kollegaer i årets løb, men nye medlemmer har meldt sig ind.  

 

Der har ikke været de store problemer omkring ejendommens drift og økonomisk går det godt. 

Beboerne har valgt en ny beboerrepræsentation, som man har et godt samarbejde med.  

 

Der blev redegjort for situationen omkring galeasen Jutta. Driften er som planlagt lagt over i en 

nystiftet forening, som der vil blive holdt generalforsamling for efter Sømandsforeningens. Alle der 

har ønske om at være med til at sejle, vedligeholde eller undervise blev opfordret til at rette 

henvendelse til foreningen.  

 

 Formandens beretning blev godkendt af de mødende.  

 

3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse.  

Foreningens revisor havde igen overset generalforsamlingen, så i hans sted gennemgik 

administrator Jesper Roel regnskabet for Sømandsforeningen, som det fremgår af pamfletten.  

 

Torben Sigvardsen spurgte om det ikke var at bruge af den bundne kapital, at man investerede dem i 

værdipapirer og som i 2018 havde givet tab. Det blev oplyst, at papirerne er placeret i et godkendt 

forvaltningsinstitut i meget sikre papirer, der giver et lavt afkast, men naturligvis også nogle år kan 

give et mindre tab. Det er helt i overensstemmelse med reglerne at investere midlerne på den måde.  

 

Der var herefter ikke flere spørgsmål til regnskabet, og regnskabet blev godkendt af de mødende.  

 

Wildersgade 70 st. 
1408 København K 
Telefon: 32 57 52 03 
 
Åbent Tirsdag og fredag 
Fra 10.00 til 12.00 
  
Sydbank, Kgs. Nytorv 
E-mail: post@smf1856.dk 



Jesper Roel gennemgik herefter regnskabet for Fonden for Sømandsboliger.  Bent Overgaard 

spurgte om man kunne få specificeret nærmere, hvad driftsindtægten fra ejendommen består af. 

Overskuddet skal dække de årlige afdrag på realkreditlånene, som er på ca. 1 mill., og skal derfor 

helst ligge i det niveau, som det gør, hvis ikke der skal være problemer med likviditeten. Fondens 

midler tilhører ikke sømandsforeningen, og regnskabet er alene til de mødendes orientering, og skal 

ikke vedtages af generalforsamlingen, derfor går man heller ikke på generalforsamlingen i detaljer 

med de enkelte poster.  

 

Punkt 4. Valg af revisor 
Det er nu andet år foreningens revisor stats.aut. revisor John Mikkelsen ikke mødte op på 

generalforsamlingen uden forudgående varsel. Bestyrelsen søgte om bemyndigelse til at finde en 

anden revisor, hvis man ikke kunne komme overens med den nuværende om det fremtidige 

samarbejde. Denne bemyndigelse blev givet af de mødende.  

 

Punkt 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.  
Søren Philip Sørensen havde anmodet om at udtræde af bestyrelsen og hans post var på valg. 

Bestyrelsen foreslog, at Jacob Christensen, der er faglig leder i Sea Health & Welfare (tidligere 

Handelsflådens Velfærdsråd) blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Jacob Christensen redegjorde 

for hans baggrund og erfaringer. Jan Semmelroth tilføjede, at han mente det var vigtigt, at man fik 

input fra så mange kontaktflader som muligt, og at han var overbevist om at Jacob ville bidrage 

positivt til bestyrelsen. Jacob Christensen blev med de mødendes samtykke valgt som nyt medlem.  

 

Bestyrelsen består herefter af følgende: Carsten Nielsen (formand), Søren Sørensen (næstformand), 

Jens Fage-Pedersen, Jan Semmelroth, Terence M. Hohlmann, Bente Kristensen, Inge Madsen, Bertil 

Hohlmann og Jacob Christensen.  

 

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.  
Der var ikke fremsat forslag.  

  

Punkt 8 Eventuelt 
Torben Sigvardsen foreslog, at man i indkaldelsen gjorde opmærksom på, hvem der var på valg til 

bestyrelsen. Det blev taget til efterretning.  

 

Troels Andersen foreslog, at man brugte mail-adresser til at udsende opkrævninger m.v., i stedet for 

at bruge alm. post.  Foreningen har i øjeblikket ikke mail-adresser på alle medlemmer, og de 

mailadresser man har, er for nogles vedkommende ændret uden, at man har fået oplyst den nye til 

kontoret. Det er lettest og sikrest for kontoret, at sende opkrævninger pr. almindelig post. Det er kun 

post til de medlemmer, der ikke bor i Prs. Maries Hjem, der sendes ud, så det er et forholdsvis 

begrænset antal. Medlemmerne opfordres dog til at rette henvendelse til sømandsforeningen, hvis 

man har mistanke om, at de oplysninger vi har om kontaktdata ikke er korrekte.  

 

Det har været undersøgt om det kunne betale sig at opkræve kontingentet via betalingsservice. Det 

er forholdsvis dyrt og besværdigt for foreningen, så foreløbig bibeholder vi den nuværende løsning.  

 

Generalforsamling blev herefter hævet.  

 

  

 Som referent 

 

 

Jesper Roel  


