Generalforsamling Fyn Rundt, 2. november 2013, kl. 17. Matadorstuen, Børsen
Ordstyrer: Ole Vistrup
Referat: Andrea Gotved
Ca. 35 deltagere.
1. Formandens beretning
(forkortet af red. ;-) )
Ind og ud for sejl en succes
Fremover vil vi tilstræbe en kapsejlads hver dag, lige meget hvad vejret, hellere en kort bane end ingen
sejlads, sejladsen skal ligge først på dagen, så kan vi altid forhale bagefter.
Flot ankerligger
Ølsalg faldende – priser stigende, ikke kun hos os – en generel tendens.
Super flot sejlads fra Flækodde
Assens - har lagt sig i selen – flot fyrværkeri
Faaborg - godt på nær morgenmaden
Svendborg – mange på kajen, godt med telt + pakhus, øl-problem løses.
Dampskibet BJØRN var med, fik tiltrukket nogle politikere, god opmærksomhed.
En succes med Lise Mortensen, det vil vi gerne gøre igen, arbejde fremadrettet, det arbejdes der på i
bestyrelsen.
PIA er med næste år – det samme er Søren Vestergaard & Co.
Bestyrelsen har valgt at hæve prisen for byerne fra 22.000 kr. til 30.000 kr.
Beretning godkendt med applaus.
2. Regnskab
Lille overskud – 3.366 kr.
Ølsalg faldet – men vi havde også en ankerliggerdag
Mindre udgifter til følgebåde da CRUM ikke var på betalt af os (men af J. Lauritsen)
Ingen kommentarer – godkendt ved applaus

3. næste års sejlads
Sejladsen til næste år bliver Odense – Middelfart – Assens – Marstal – Faaborg - Svendborg
Vi starter i Odense, vi er meget velkomne til at komme tidligt (fredag-lørdag) der arbejdes på fællesspisning
søndag aften. En ide er at droppe fælles morgenmad og i stedet komme tidligt af sted.
Vi kommer til Middelfart en dag før vi plejer

4. Valg
Kristian Lund – genvalgt med applaus
Jens Finnemann – genvalgt med applaus

Evt.

Kommentarer:
Anker Lauritsen: I år var det faktisk 10 års jubilæum for ”det nye” Fyn Rundt
Lise Mortensen: vedr. egenkapital, er der et mål med den (ex uddeling)?
Anker Lauritsen: vedr. egenkapital, i vedtægter står der at hvis vi kommer over 100.000 kr. så skal de
uddeles.
Jørgen Josephsen: planlæg en vedtægtsændring, 100.000 kr. i egenkapital er ikke meget.
Alice Breindahl: brug evt. pengene på Lise Mortensen, hæv formidlingsposten
Jay: De indtægter vi før har haft på ølsalg skal vi ikke satse på. Vi skal have penge ind ved at øge betaling fra
byerne. Der skal være en fornuftig buffer.
Jess Pedersen: Kaffe er ”det nye sort” – foreslår kaffe/barista vogne (mobile kaffebarer) på kajen
Lise Mortensen: vigtigt at blive ved med at have aktiviteter på kajen – det er pengene værd.
Jørgen Josephsen: opfordrer bestyrelsen til at søge fondsmidler til disse aktiviteter.
Alice Breindahl: Kongelig Classic havde et flot set-up med 10 stande med aktiviteter
Jesper Hjort: Bestyrelsen værdsætter HAVETs store engagement!
Lise Mortensen: HAVETs ”indtaling” af skibene er vigtig, hold fast i alle de ting der gør at publikum for
information om os.

Ernst Randbøll: En stor hilsen fra Jakob Søndergård, der desværre er syg og derfor ikke kan deltage.
Henning Breindal: Lise Mortensen gjorde et fantastisk stykke arbejde – der kom god kontakt til de
medsejlende politikere, der er planer om møder.
Lise Mortensen: Mange var med og de var glade. Et godt samarbejde med skibene. Vi skal blive ved – også
med at inviterer bredt (hele kulturudvalget i folketinget var inviteret) det er et langt sejt træk.
Jens Finnemann: BJØRN’s deltagelse (eller støtten dertil) var en enlig svale, der vil ikke være penge til at
dække det i fremtiden.
Anker Lauritsen: Hvad er SBFs holdning til hvordan det gik?
Ole Vistrup: Meget tilfredse, god kontakt, men kan ikke udtale sig om fremtiden pga. ny formand hos SBF
Jay: Fyn Rundt, TS og SBF har vist at vi kan arbejde sammen om vores fælles interesse – Fyn Rundt er glad
for opbakningen fra både TS og SBF
Ole Vistrup: Tak for i dag!

