
 

Referat af generalforsamling tirsdag den 1. maj 2018. 

 

Sted: Marilyn Anne 

Deltagere: Carsten Jensen, Niels Peter Jepsen, Susan Paasch Æbelø, Sara Paasch Æbelø, Anders Røjbæk, 

Kirsten Nielsen, Toke Aagaard, og Emma Elgaard (referent) + 1 medlem fra foreningen. 

 

Valg af dirigent: 

 Anders Røjbæk blev foreslået og valgt. 

 

Formand Carsten Jensens beretning: 

 

1. Bestyrelsen 2017-18: 
a. På generalforsamlingen sidste år var der genvalg til alle, som var på valg 
b. Konstituering:    Formand   Carsten Jensen   

      Næstformand Kurt Møller Kristensen   

      Sekretær  Emma Elgaard  

      Kasserer  Niels Peter Jepsen  

      Menigt medl. Susan Paasch. Æbelø    

      Suppleant  Anders Røjbæk   

      Suppleant  Sara Paasch Æbelø (nyvalgt)   

      Revisor   Kirsten Marie Nielsen   



 

c. Suppleanterne har som vanligt deltaget i bestyrelsesmøderne, som der har været afholdt 3 
af.  

i. Det er ikke en voldsom mødeaktivitet – skyldes, at vi i udstrakt grad kommunikerer 
via e-mail og ordner aftaler mm. ad den vej 

d. Bestyrelsesmøderne afholdes fortsat ombord, hvis det kan lade sig gøre.   Når møderne 
afholdes ombord, deltager skipper Toke eller en anden fra besætningen, hvis Toke er 
forhindret. 

i. det løfter vores viden om skib og skole op på et højere niveau. Dette samarbejde 
med skibet vil bestyrelsen også i år kvittere for med en tak.  

 

Arrangementer: 

 

Evaluering af ”Havnens Dag i Struer – 10. juni 2017” –  

”Vild med Vand” 

 

 

”Havnens Dag” 10. juni 2017 blev forkælet med et fantastisk smukt solskinsvejr. 
Klubber og foreninger fra Venø og Struer med tilknytning til det maritime liv ved 
Limfjorden stod sammen om arrangementet, som blev afviklet med stor 
entusiasme og rigtigt mange besøgende. Det var en festlig dag i Struer. 

”Marilyn Annes Venner” deltog med en stand. Vi præsenterede foreningen og 
dens aktiviteter. Desuden havde vi en konkurrence med om sejlenes navne på 
Marilyn Anne. Mange deltog og vi fik masser af god snak ved den lejlighed – fik 
snakket rigtigt meget om skibet og skolen.  

 



  

2. Skoleårets afslutning og afmønstring – 22. juni i Struer: 
a. Afslutningen foregik ombord på skibet her i Struer 
b. Bestyrelsen var derfor til stede næsten 100% 
c. Eleverne var næsten alle ledsaget af deres forældre, én eller begge 

d. Festligheden var begunstiget af godt vejr – pølser og kartoffelsalat på dækket under 
åben himmel 

e. Toke, skipperen, holdt en varm og festlig tale til eleverne – udtrykte stor tilfredshed 
med dem og deres udvikling i løbet af året 

f. Vores forening havde som vanligt en flidspræmie og en kammeratskabspræmie med 
til overrækkelse blandt eleverne – udpeget af skibet efter fortjeneste. Flidspræmien 
og kammeratskabspræmien var ens, 2 flotte skibsklokker i messing med 
indgravering. Klokkerne var sponseret af SEJLER BIXEN. Indgraveringen 
udføres af ”Nicolaisen Guld og Sølv”.  

g. CITAT fra Nyhedsbrevet i august 2016 – gentages også i år: 
i. Tak til skipper, besætning, nuværende og tidligere elever for at få lov til at 

være med. Det er på denne baggrund med glæde og uden forbehold, at jeg 
som formand for ”Marilyn Annes Venner” støtter projektet Marilyn Anne – 
både skib og skole 

 
 

 

 

3. Limfjorden Rundt – 2017 uge 37:  
a. Marilyn Anne deltog som hun plejer i klassen med 3 master – her deltog 4 skibe – men 

kun 3 er registreret med point på resultatlisten: Maja af Hvide Sande, Loa af Aalborg og 
Marilyn Anne 

 

Dejligt arrangement 
a. Marilyn Anne blev nummer 3 med 11 point mod de 2 andre med hver 10 point 

– nu må I oppe jer, kære venner på MA 😊😊 
b.  Arrangementet om aftenen gik godt - i hallen hos Mads Bendix.   

a. Struer Håndbryg vil meget gerne levere igen til næste år. 
c. Overskud til deling mellem NFK og MAV  

4. ”Åbent Skib”: 
a. For 3. år i træk deltog vi ikke i ”Struer – Black Friday” – med åbent skib 

i. Det skyldes stadig, at der ikke er arrangementer på havnen – det er derfor meget 
svært at få folk der ned 

ii. Vi vil meget gerne holde åbent skib – det ligger i vores formålsparagraf at vi skal 
promovere skib og skole – men der er ikke meget ved at promovere ud i den 
tomme og kolde november/december-luft  

b. Vores forening deltager i Havnerådets møder sammen med:  
Sejlhusene  



Sejlerbixen  

Søspejderne  

Struer-Egnens Turistforening  

Nordvestjysk Fjordkultur  

Struer Fiskeriforening  

Revision Limfjord  

Restaurant ved Fjorden  

Marilyn Annes Venner  

Struer Marineforening   

Struer Kommune – mødearrangør  

Nordvestjysk Fjordkultur  

Struer Marineforening   

Struer Kommune – mødearrangør  

 

 

 5.Julefrokost: 

a. Man må ikke glemme at fortælle det, selvom det er en gentagelse: 
i. Bestyrelsen har igen været inviteret til ”julefrokost” – som er en julemiddag – 

ombord på MA. Det er gevaldig hyggeligt. Ved ankomsten ombord dufter der langt 
væk af flæskesteg med sprød svær, som vi siden beværtes med foruden 
risalamande. Bestyrelsen ydede sit bidrag ved Emmas, Saras og Susans store 
indsats med at få købt en masse små gaver. Og de mange gaver pakkes pænt ind – 
en stor og flot indsats af Sara. Gaverne uddeles som præmier ved det hyggelige 
tallotteri, der spilles med stor lyst hos eleverne, besætningen og de deltagende 
bestyrelsesmedlemmer.   

ii. Jeg har desuden fået den vane – god eller dårlig – at medbringe min egen lille 
konkurrence – en konkurrence udi maritime udtryk og deres betydning 

Det er en rigtig god aften – med god stemning 

 

 

5. En aften med Christian Liebergreen: 
o Foredraget med Christian Liebergreen: 

  



 Torsdag d. 22. marts var der foredrag med Christian Liebergreen om hans 
solosejlads jorden rundt i en 35-fods Sagitta sejlbåd. 

 ”Nordvestjysk Fjordkultur”, ”Struer Sejlklub” og ”Marilyn Annes Venner” 
samarbejdede om at arrangere. Det blev en fantastisk god aften. 

 Christian Liebergreen fortalte levende og underholdende om sin  
 bedrift og viste spændende optagelser i videoer og billeder 
 Jeg havde lovet i min annoncering af programmet, at det ville blive et brag af en 

aften. 
 Det blev det. 
 Mellem 160 og 170 tilhørere i Multisalen på Limfjordsskolen fik en herlig oplevelse. 
 De 3 samarbejdende foreninger, Struer Sejlklub, Nordvestjysk Fjordkultur og 

Marilyn Annes venner havde et forbilledligt samarbejde – det skal fortsætte mest 
muligt 

• Tak til bestyrelserne for et godt samarbejde 
• Tak til drengene fra MA – so hjalp med opstilling og afrydning 

 

 

6. Nyhedsbreve: 
a. Der er i løbet af de 12 måneder udsendt 3 nyhedsbreve, hhv. august-17, januar og april - 

2018 
 

 

 

 

7. ”Vild med Vand” – Havnens Dag:  Struer – 09. juni 2018” 
 Læg igen mærke til denne dag. De maritime foreninger omkring 

Struer arrangerer i fællesskab ”Havnens Dag” – et omfattende 
arrangement. 

 Marilyn Anne er ikke til stede – den har et stramt program og kan 
ikke nå hjem - desværre 

Det bliver en meget festlig dag i Struers maritime miljø. 
Følg med på vores hjemmeside,  WWW.marilyn-annes-venner.dk   

 
• BEMÆRK!!! 

o ”Vild med Vand” – Havnens Dag – næste år – år 2019 
 Flyttes med stor sandsynlighed til 29. juni – 2019 – skibets 

officielle 100-års fødselsdag – både NFK og Struer Sejlklub er med 
på, at dagen flyttes fra den officielle dato for ”VILD MED VAND – 
VANDETS DAG 

 Toke er ved at entrere med ”Tordenskjolds Soldater om at lave 
søslag med mere i Struer Havn + andre arrangementer 

http://www.marilyn-annes-venner.dk/


 Vi er i gang med at undersøge, hvor mange af de andre 
medarrangører/deltagere der vil være med til at flytte 

 
 
 
 

8. SKIBET – 100 ÅR - 2019: 
a. År 2019 har skibet 100-års fødselsdag – officielt d. 29. juni  
b.  På skibet gør man sig store tanker om fejringen – påtænker bl.a. at holde fejring i Marstal 

10.juni, datoen for stabelafløbningen– det forlyder, at skinnerne, der blev brugt til 
stabelafløbningen, stadig ligger ved værftet i Marstal 

c. Der tænkes også stor fejring i Struer 
i. Skibet står for ideer og indhold – foreningen er backinggruppe ved et arrangement 

i Struer  
ii. Pt. ser det ud til, at der arrangeres ”Tordenskjolds Soldater” og søslag i havnen – 

med meget mere 
iii. Og her er det så, at ”Vild med Vand” – ”Havnens Dag i Struer” tænkes at indgå og 

således at bidrage til festlighederne 
d. Pengegave – legat til en elev fra skibet – som hjælp til etablering start på et studium/en 

uddannelse – jf. sidste års generalforsamling – bilag vedhæftes 
i. I forbindelse med af fejringen af Marilyn Anne tænkes første uddeling af et 

pengelegat sat i værk – bestyrelsen arbejder videre med det i det kommende år 
 

9. Årbogen 2017-18:   
a. Er under udarbejdelse – går i trykken her i løbet af maj/juni og vil blive udsendt til 

medlemmerne efter sommerferien som vanligt. 
b. For 3. år i træk er det Johansen Grafisk, Holstebro, der skal trykke årbogen. Det var meget 

tilfredsstillende og bogen blev trykt til en rimelig pris – billigere end hidtil, hvilket skyldes, 
at Marilyn Anne levere stof og billeder på en sådan måde, at det er nemmere og hurtigere 
for grafikeren at sætte hæftet op 

 

 

 

 

 

10.  Generelt: 
a. Året går fortsat sin gang og vi går fortsat med. Fortsat banalt, men sådan er det.  
b. Bestyrelsen vil benytte lejligheden til at sige elever og besætning tak for mange gode timer 

sammen og også takke for den udviste gæstfrihed. 
c. Endvidere vil bestyrelsen fortsat rose besætningen for den fine stand skibet fortsat 

fremstår i – en fornøjelse at skue. 
 

 



11.  Tak til bestyrelsen: 
a. Jeg vil som formand takke bestyrelsen for godt samarbejde. 

 

Struer d. 01-05-2018 

Carsten Jensen 

Formd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag til punkt 9 – en 100% kopi af bilaget fra beretningen 2017 

Er ikke til behandling – blot til orientering 

 

Orientering om oprettelse/uddeling af legat til en elev fra Marilyn Anne 

Forelægges på MAV’s generalforsamling d. 4. maj – 2017. 

 



Det er IKKE et punkt til behandling – kun til orientering. Gode input vil dog altid være 
velkomne. 

Algot Øhlenschlæger stillede ved generalforsamlingen 2016 forslag om, at foreningen årligt 
uddeler et legat til en elev, som afmønstrer med det formål at etablere sig som studerende 
på et eller andet niveau på enhver form for uddannelse. Legatet er tænkt som en hjælp til 
etablering. 

Generalforsamlingen bifaldt, at en sådan legatordning kan starte: 

Referat fra generalforsamlingen 2016: 

”Carsten fortalte at bestyrelsen har forholdt sig til forslaget – som alle mener er godt – men skal køres 
sideløbende med foreningen. 

Algot er villig til at arbejde videre for at skaffe penge til uddeling af legat, når der er penge til det. 

Alle synes forslaget er godt, men bestyrelsen ønsker ikke mere arbejde. 

Første uddeling: år 2019 i forbindelse med skibets 100 års jubilæum. 

 

Bestyrelsen havde på sit møde i august 2016 inviteret Algot, som deltog ved behandlingen af 
punkt vedr. oprettelse af legat. Forskelligt skulle afklares, herunder især regler vedr. skat. 

 

Efterfølgende har Carsten Jensen, fmd. f. Marilyn Annes Venner, fået følgende svar fra 
”SKAT”: 

Carsten Jensen forespørger om, hvor meget en person må modtage uden at der skal betales 
skat. 

Hovedreglen er at alt, som man modtager er skattepligtig efter statsskattelovens §4 . Der er 
dog nogle undtagelser i ligningsloven, f.eks. forskningslegater (herunder rejselegater inden for 
ligningsloven §7K, stk. 4 

 

Bestyrelsen besluttede på sit sidste møde inden denne generalforsamling – maj 2017:  

• at, der arbejdes frem mod en første uddeling i forbindelse med skibets 100 års jubilæum, juni 
2019  

o skibet arbejder med planer om en stor fejring i et par havne, bl.a. her i Struer 
• at der udarbejdes et indstillingsgrundlag i løbet af det kommende foreningsår 
• at indstilling til en legatmodtager skal komme fra skibet 
• at det er Marilyn Annes Venner, der uddeler legatet 



• at der skabes et økonomi-grundlag for uddelingen 
 

Carsten Jensen - Fmd. 

 

 

 

Kasserer Niels Peter Jepsen: 

 Fremlagde det reviderede regnskab. Kassebeholdningen ser meget fornuftig ud. 

 Kontingent fortsætter uændret. 

 

Forslag: 

 Marilyn Annes Venner , Nordvestjysk Fjordkultur, eventuelt søværnet og museet skal mødes 
til efteråret for planlægning af arrangementer omkring skibets 100 års jubilæum. 

Annoncer til årbog bør reguleres opad prismæssig, da disse ikke har været reguleret i flere år. 

Toke åbnede mulighed for enkeltdagssejlads i forb. med Limfjorden rundt Max. Plads til 6 – 7 personer. 

Pris incl. mad kr. 100,- eller måske kr. 150,- pr. deltager. 

Næste år måske kun 1 sejlads med max 30 deltagere. 

 

Valg: 

 På valg til bestyrelser 

 Carsten Jensen 

 Kurt Møller Christensen 

Begge blev genvalgt. 

Suppleanter Sara Paasch Æbelø første suppleant og Anders Røjbæk blev ligeledes genvalgt. 

Revisor Kirsten Nielsen blev genvalgt. 

Anders Røjbæk takkede for god ro og orden under generalforsamlingen. 


