
 
 
 
 
 
 
 
REFERAT FRA 

GENERALFORSAMLING I STØTTEFORENINGEN FOR LIFE-BOATS 
DEN 29/3-2022 
 
Der var i alt 24 tilmeldte til generalforsamlingen, så vi var en hyggelig lille flok. 
 
1. VALG AF DIRIGENT 
 
Troels Bidstrup blev valgt som dirigent, der startede med at meddele at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 
 

2. BERETNING FRA STØTTEFORENINGEN OG LBSS  
 
Jens Guldsmed Thomsen berettede for støtteforeningen, at det jo har være nogle stille år på grund at corona. Da der ikke har været 
sejlads, og få aktiviteter omkring LB, har støtteforeningens opgaver været minimale, og derfor ikke så meget at berette om. 
Der blev ikke udsendt kontingent opkrævning for 2021 af samme årsag. 
Siden sidste generalforsamling den. 29/3-19, hvor der blev valgt 6 nye medlemmer til bestyrelsen har der været et stort frafald og 
flere har valgt at trække sig. På dagen er der kun to tilbage i bestyrelsen; Jens Guldsmed Thomsen og Malene Pedersen. 
 
Der var desværre ingen tilstede fra LBSS, så formanden for foreningen Leif Stiholt havde sendt en beretning som Benthe læste: 

 

Kære Støtte medlemmer 

Håber I har en god og hyggelig generalforsamling. Jeg beklager ikke at kunne deltage. Joan og jeg er til et møde i Hamborg, som har 

været aftalt længe. 

I får dog hermed en skriftlig status rapport i mangel af bedre. 

Bestyrelsen består pt. af fire medlemmer – Lene Augusta Jørgensen, Niels Mellergaard, Finn Berggren og Leif Stiholt. Lisbet Berger er 

projektkoordinator og vi har fundet en ny koordinerende skipper, efter at Finn Minet stoppede i foråret 21, nemlig Thomas 

Egetoft.  Thomas er lods og bosat i Sæby. Thomas er ivrig sejler og har tidligere været Kaptajn bl.a. på Georg Stage. 

Vi havde sat næsen op efter turen til Norge her i 2022. Lisbet havde arbejdet intenst på kontakten til de sydnorske byer, som vi skulle 

have besøgt i 2020 eller 2021. Det var derfor en stor skuffelse at fire af de fem byer meldte fra med besøg her i 2022.  Den 

begrundelse der blev brugt var pandemien – og at man ikke vurderede at man økonomisk og ressourcemæssigt kunne løfte Life-Boats 

besøg. Horten som jo ligger på vej op i Oslo Fjorden var den eneste af de fem byer, der var positiv. Bestyrelsen vurderede på den 

baggrund at det var urealistisk at gennemføre Norges turen i 2022. På næste møde i maj tager vi stilling til om vi skal fastholde Norge i 

23. Eller der viser sig andre muligheder. 

Henrik Albrechtsen har godt styr på teknikken og det ser ud til at vi kan få mere ud af batterierne end vi havde regnet med. 

Det koster jo kran 2 gang at sætte bådene i vandet. Men det ville være dejligt at få dem afprøvet igen og få rettet evt. småfejl. Hvis de 

kommer i vandet, får I selvfølgelig besked. 

Ha et godt og hyggeligt møde - Kærlig hilsen Leif  

Benthe tilføjede til beretningen at om turen til Norge i 2022 ikke blev til, dels på grund af pandemien men også en sammenlægning 
og en skilsmisse i to af de fylkes kommuner som ønskede LB på besøg, havde resulteret i en træthed hos embedsmændene i Norge og 
det var derfor meget svært at finde ressourcer og kræfter til at få rejsen til i 2021. Men Benthe fremhæver at der blandt mange af 
nordmændene har været et stor ønske om at få Life-Boats til Norge og de har haft et godt samarbejde med Lisbet Berger. Håbet om 
at få bådene til Norge lever stadig. 
 
LBSS har fået henvendelse fra Vejle der gerne vil have Life-Boats på besøg i sommeren 2022, så det arbejdes der på om det kan 
lade sig gøre. Det ville være dejligt hvis bådene kunne komme en lille tur i vandet i 2022, også for at kunne teste batterier mm. 
 
Læs mere om Benthes indlæg om Life-boats sidste år og ønsker for fremtiden i det vedhæftede brev fra Benthe. 
 

3. 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, og ingen kontingenter opkrævning i 2021. 
Egenkapital/indestående i Sparekassen Vendsyssel på 26.240,65 kr. pr. 31.12.21. 
Regnskabet blev godkendt. 
 



4. GODKENDELSE AF BUDGET  
 
Bestyrelsen fremlagde ikke noget budget for 2022, da der endnu er mange ubekendte i planlægningen af året. Men Jens Guldsmed 
Thomsen understregede, at alle midler bruges efter vedtægterne, til støtte for Life-Boats. 
 

5. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT 

  
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent:  
200 kr. for enkeltpersoner 
300 kr. for par 
500 kr. for virksomheder 
Kontingentet for 2022 vedtaget som ovenfor anført. 
 

6. INDKOMNE FORSLAG 
 
Der var ingen indkomne forslag 
 

7. VALG AF BESTYRELSE OG SUPPLEANT 
 
Jens Guldsmed Thomsen og Malene Pedersen er de eneste nuværende medlemmer i bestyrelsen da flere har valgt at trække sig 
inden nuværende generalforsamling. Der er derfor brug for min. 3 nye. Bestyrelsen foreslog flg. Nye kandidater til bestyrelsen: Niels 
Fabæk, Uni Vous Ortmann og Charlotte Velling Nichol - Alle blev indvalgt i den nye bestyrelse med akklamation. 
Som suppleant blev valgt, Sigrid Dam Skovrider. 
 

8. VALG AF REVISOR OG SUPPLEANT  
 
Troels Bidstrup Hansen, stillede op som revisorer og blev valgt med akklamation 
 

9. EVENTUELT  
 
Intet at berette under eventuelt 
 
10. BENTHE FORTÆLLER OM HENDES IGANGVÆRENDE PROJEKT ”HYLDEST TIL SÅRBARHEDEN” 
 
Benthe fortalte alle gæsterne om hvordan Life-boats på mange andre måder har været i aktion de sidste år. Hvordan det har skabt 
ringvirkninger som virker ikke kun på vand, men også til lands og i mange lag. Hun gav samtidig en præsentation af hendes 
igangværende projekter og hjertebarn der har flere elementer som går under paraplytitlen ”Hyldest til sårbarheden”. Efter var der 
mulighed for gæsterne at gå rundt i værkstedet og se elementer af projektet. 
Læs meget mere om projektet og Life-boats ringvirkninger i det vedhæftet brev fra Benthe. 
 
Mens gæsterne gik rundt og nød værksted og samtaler med hinanden. Varmede Jens om for en lækker gang Chili Con Carne med 
hjemmebagt brød, som blev spist og nydt af Life-batter’. 

 
 
 
 

 


