
 
 
 
 
 
 
 
REFERAT FRA 

GENERALFORSAMLING I STØTTEFORENINGEN FOR LIFE-BOATS 
DEN 18/2-2023 
 
Det var en hyggelig aften med 26 gæster så en lille fin flok, med flot 
opbakning af bestyrelsen hvor alle deltog. 
 
 
1. VALG AF DIRIGENT 
 
Troels Bidstrup blev valgt som dirigent, der startede med at meddele at 
generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 
 

2. BERETNING FRA STØTTEFORENINGEN v/Jens Guldsmed Thomsen 

 
Berettede at de nu for første gang i lang tid, har en god velfungerende 
bestyrelse med 6 medlemmer i forhold til sidste generalforsamling hvor 
de bare var 2 medlemmer. Jens præsenterede de nye medlemmer; Uni 
Vous Ortmann, Charlotte Velling Nichol, Niels Fabæk og Sigrid Skovrider 
som er aktiv suppleant. Bestyrelsen er blevet konstitueret på papiret i 
forhold til banken, men ellers er de ikke konstitueret på klassisk vis. 
 
Vi er startet op på næsten bar bund, så vi har brugt tid på lære hinanden 
at kende, og talt om hvad vores rolle som støtteforening er. Vi har været i 
dialog med LBSS og afstemt vores ønsker, mål og aktiviteter. 
LBSS kan ikke have medlemmer, så derfor en Støtteforening som kan 
kanalisere medlemmer og have en medlemsbase, der kan bistå ”rederiet” 
med praktisk hjælp og være med til at udbrede interessen for Life-boats. 
 
Vi har fået oprettet en NemTilmeld konto der er en god platform fremadrettet for bedre at kunne udvide og administrere 
medlemsskaren. 
Da der ikke har været sejladser, har vi forsøgt at skabe lidt aktivitet på vores facebook hvor Uni deler små fortællinger og News-
bites om Life-boats.  
Vi er i gang med at opdatere vore hvervefolder som ikke har været fornyet i mange år. Uni har arbejdet med teksten så den passer 
til hvor bådene er nu.  
Vi har haft nogle gode møder selvom vi kommer fra flere steder i landet, det fungere godt med at deltage over Skype hvis det ikke 
kan lade sig gøre at møde op. 
Til sidst rejste Uni, Charlotte, Niels og Sigrid og præsenterede sig selv for forsamlingen 
 
Så nu mangler vi bare at få bådene i vandet, da det vil gøre det nemmere at få nye medlemmer. 
 

3. BERETNING FRA DSILB v/ formand Leif Stiholt 

 
DSILB er ejer af værket. Ejerens opgave er at formidle værket, og det formidles ved at det sejler………. Og det gør det jo ikke pt. 
Derfor har de bestemt at det SKAL sejle i 2023 – det bliver desværre heller ikke Norge i år, men håbet om at få dem til 
Norge på et tidspunkt lever endnu. 
Efter at have være i kontakt med den norske ambassade om mulig sejlads i DK i sommeren 2023, er det nu desværre blevet 
udelukket på grund af sygdom. Den norske ambassade er dog stadig interesseret i et samarbejde og har stadig et ønske om at kunne 
bruge bådene engang og sprede brugen af dem. 
 
Der er flere spændende muligheder for sejlads i 2023 ved begivenheder og arrangementer i Nordjylland, så der er en optimisme for 
at de kommer på vandet i år. Leif vil dog ikke komme mere specifikt ind på stederne, før der forelægger mere faste aftaler. Men 
indenfor kort tid vil der være nyt at fortælle. 
 
De har brug for støtteforeningen, det koster penge at flytte værket, hjælp med at skabe interesse så der er folk som gerne vil sejle 
bådene, så værket flytter sig 
 

4. GODKENDELSE AF REVIDERET REGNSKAB  
 
Jens Guldsmed Thomsen gennemgik regnskabet for støtteforeningen, som var meget enkelt og uden de store poster på grund af de få 
aktiviteter. Egenkapital/indestående i Sparekassen Danmark på 35.291,28 kr. pr. 31.12.22. 
Regnskabet blev godkendt. 



 

5. GODKENDELSE AF BUDGET  

 
Bestyrelsen fremlagde ikke noget budget for 2023, da der endnu er mange ubekendte i planlægningen af året. Der er indtil nu kun 
planer om at bruge penge på tryk af ny Hvervebrochure. Men Jens Guldsmed Thomsen understregede, at alle midler bruges efter 
vedtægterne, til støtte for Life-Boats. 
 

6. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT 

  
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent:  
200 kr. for enkeltpersoner 
300 kr. for par 
500 kr. for virksomheder 
 
Kontingentet for 2023 vedtaget som ovenfor anført. 
 

7. INDKOMNE FORSLAG 
 
Der var ingen indkomne forslag 
 

8. VALG AF BESTYRELSE OG SUPPLEANT 
 
Hele bestyrelsen har valgt at fortsætte, så bestyrelsen består af: Jens Guldsmed Thomsen, Malene Pedersen, Niels Fabæk, Uni Vous 

Ortmann, Charlotte Velling Nichol og Sigrid Dam Skovrider som suppleant. Det blev modtaget med akklamation. 

 
 

9. VALG AF REVISOR OG SUPPLEANT  
 
Troels Bidstrup Hansen, fortsætter som revisorer og blev genvalgt med akklamation 
 

10. EVENTUELT  
 
Intet at berette under eventuelt 
 
 
 
Til sidst fortalte Benthe og lidt Claus om deres nuværende planer og om det nye pilotprojekt ”KulturKraft” som de er en del af. 

https://www.kulturkraftnord.dk/ 
 
 
 
 
 

https://www.kulturkraftnord.dk/

