Generalforsamling 2016
Tirsdag, den 31. maj 2016 kl. 14.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Københavns
Skipperforening i fælleslokalerne i foreningens stiftelse, Australiensvej 33, 2100 København Ø.
Oldermanden kaptajn Gunnar B. Sørensen bød velkommen og udtalte mindeord over Søren Thirslund,
Carlo C. Korsaa, Torben Binzer, Kurt Lykke Madsen, P.P. Kruse, T. funder og Antonio Perez
Rasmussen, der er afgået ved døden siden forrige generalforsamling.
Der var i overensstemmelse med vedtægterne med mere end 1 måneds varsel udsendt indkaldelse til
generalforsamling med følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
Det reviderede regnskab forsynet med revisors påtegning om godkendelse
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af revisor
Evt.

Ad pkt. 1.
Adv. Klaus E. Henriques blev valgt som dirigent, som med forsamlingens enstemmighed i tilslutning
hertil konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.
Ad pkt. 2. og 3.:

Blev med forsamlingens tilslutning behandlet under et.
2/
Oldermanden nævnte, at som nye medlemmer af foreningen er optaget Kaptajnerne Poul
Martin Kondrup, Klaus Kristian Peter Knudsen, Jacob Jonathan Fogh, Torsten Kruuse,
Jonhard Danielsen og Jens Aagesen, medens Peter Moring er udtrådt som medlem af

foreningen.
I øjeblikket ligger ansøgninger fra Torben Ravn og Klaus Sørensen til behandling.

Flere medlemmer har skiftet adresse og indkaldelserne er kommet retur. Det blev bemærket, at det
ikke altid er muligt at efterspore medlemmer, så på hjemmesiden ligger der en oversigt over efterlyste
medlemmer, som risikerer tvungen udmeldelse, såfremt de er i restance med 3 års kontingent.
Foreningen har nu 312 aktive medlemmer inklusive de 2 æresmedlemmer.
Igen i år opfordrer oldermanden alle til at skaffe nye medlemmer; et generationsskifte er begyndt at
blive påtrængende.
3/
Oldermanden foretog en gennemgang af den af generalforsamlingens revisor KPMG, statsaut.
revisorpartnerselskab for 2015 udarbejdede årsrapport, hvor resultatopgørelse og status pr. 31.12.15
for foreningen viser et overskud på kr. 1.062.305,00.

Det fremgik, at foreningen for 2014 havde et overskud på kr. 801.062,00. Det større overskud for
2015 skyldes i væsentlig grad kursreguleringer af værdipapirer til dags-værdi.
Stiftelsen fremkom med et underskud på kr. 66.992,00 mod et underskud på kr. 266.924,00 for 2014.
Mellemregningen med foreningen er steget med kr. 6.243,00, hvilket skyldes afslutning af
hovedrenovering af 1 lejlighed i 2015.
Understøttelseskassen har i det forløbne år udbetalt kr. 86.240,00.
Legaterne har i 2015 udbetalt kr. 197.000,00 (kr. 233.500,00 i 2014)
Generalsamlingen tog oldermandens orientering til efterretning.
Ad pkt. 4.:
Ifølge vedtægternes § 8 afgår 3 bestyrelsesmedlemmer, nemlig Ole Reumert, Bent Rasmussen og
Richardt Berg-Larsen. Alle med undtagelse af Bent Rasmussen har erklæret sig villig til genvalg.
Bestyrelsen foreslog genvalg af Ole Reumert og Richard Berg-Larsen og nyvalg af Valdemar Ehlers.
Alle valgtes med akklamation.

Ad pkt. 5.:
Som revisor valgtes Kenneth Iversen, St. Kongensgade 86, da oldermanden redegjorde for, at
samarbejdet med foreningens samarbejde det tidligere revisor EY-revionspartnerselskab ikke har
været tilfredsstillende og i øvrigt har udviklet sig til at være for dyrt.
Ad pkt. 6.:
Der blev ikke foretaget noget under dette punkt.
Herefter gav dirigenten ordet til oldermanden.
Oldermanden takkede sine kolleger i bestyrelsen, foreningens advokat, beboerne i stiftelsen for det
gode samarbejde i det forløbne år.
Der var også en tak til søfartens ledere for cognac til kaffen efter generalforsamling.
Generalforsamlingen hævet kl. 14.15.
Som dirigent:

adv. Klaus E. Henriques

