
Orlogsmuseets ModelByggerLaug 

 

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 
SÆSON 2011-2012 

 

TORSDAG DEN 12. APRIL 2012. 
 

 
Generalforsamlingen blev afholdt på Orlogsmuseet. 
 
Tilstedeværende:  17 laugsmedlemmer. 
 
 
0. Velkomst: 
Poul Henrik Westh bød de fremmødte laugsmedlemmer velkommen. 
 
 
1. Valg af dirigent: 
Poul Beck blev foreslået og valgt som generalforsamlingens dirigent. Poul Beck kunne konstatere, at 
generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 
 
 
2. Formandens beretning: 
Poul Henrik Westh fremlagde bestyrelsens beretning i udførlig, skriftlig form. Med den som basis for den 
mundtlige beretning, blev emner om bestyrelsens sammensætning og virke, laugets hjemmeside og 
elektroniske nyhedsbreve først berørt. Der blev talt om sæsonens laugsmøder og en række afholdte og 
planlagte medlemsudflugter, samt de igangværende byggeprojekter i Arresten. Endvidere nævnte Poul 
Henrik Westh det gode samarbejde med Statens Forsvarshistoriske Museum/Orlogsmuseet, Christian 
Nielsen (nu afgået chef for Holmen), der er bindeled mellem museet og flåden, og de gode erfaringer med 
samarbejdspartnerne i forbindelse med Kulturnatten 2011. Det blev også bemærket, at lauget har modtaget 
flere flotte gaver i form af skibsmodeller, bøger, værktøj og andre effekter, herunder ikke mindst Svend 
Petersens fornemme model af ROYAL SOVEREIGN fra Orlogsmuseet. Anskaffelser af materiel til benyttelse i 
Arresten, samt overgang til ny opkrævningsform af medlemskontingent blev berørt, og et blik ind i fremtiden 
rundede beretningen af. Poul Henrik Westh sluttede med at takke laugets samarbejdspartnere og måtte give 
den triste meddelelse, at Palle Rosenvold ikke længere er iblandt os.  
 
Palle Rosenvold har været et stort plus for lauget, og har altid været kendt for sit vindende væsen og store 
imødekommenhed. Han vil blive savnet. Æret være Palles minde. 
 
Flemming Petersen spurgte til hvor mange medlemmer vi kan være i lauget. 
Poul Henrik Westh svarede, at vi ikke har nogen grænse for det faktiske medlemstal, men at der fysisk er 
ved at være en begrænsning i hvor mange personer, der kan være aktivt arbejdende i Arresten. Denne 
grænse er tæt på at være nået ved de nuværende tirsdagsmøder, hvor ca. 20 medlemmer er aktive. 
 
Der var ikke yderligere spørgsmål til beretningen, som herefter blev enstemmigt godkendt. 
 
Den skriftlige beretning kan i sin helhed downloades fra OMBL’s hjemmeside: www.modelbyggerlaug.dk  
 
 
3. Regnskabsaflæggelse v/Sven Holm-Jensen: 
Sven Holm-Jensen fremlagde og uddybede OMBL’s reviderede regnskab for sæson 2011-2012.  
Samtidig blev budgettet for sæson 2012-2013 fremlagt, og Sven Holm-Jensen understregede, at de 
fremlagte budgettal var baseret på en forudsat stigning i kontingentet til 275 kr./år. 
Årets resultat fremviste et underskud på 8.356 kr., hvilket primært skyldes store anskaffelser af materiel til 
Arresten, samt udgifter til MHT. 
 
Flemming Petersen spurgte hvorfor budgettet viste en markant lavere udgift til MHT for 2012-2013. 
Niels Probst forklarede, at der i 2013 ikke kommer ekstra udgivelser, og at den forventede udgift derfor bliver 
som den i budgettet anførte. 

http://www.modelbyggerlaug.dk/�


Henning Rasmussen spurgte til de budgetterede udgifter til forsikring. 
Poul Henrik Westh forklarede, at laugets forsikringsforhold angående materiel, ansvar mv. er ved at blive 
undersøgt, og at det må forventes, at der skal tegnes forsikringer, der ikke allerede er dækket ind under 
laugsmedlemmernes egne forsikringsforhold. Det budgetterede beløb er anslået. 
 
Der var ikke yderligere spørgsmål til det reviderede regnskab og fremlagte budget, som herefter blev 
enstemmigt godkendt. 
 
 
4. Fastsættelse af kontingent v/Sven Holm-Jensen: 
Sven Holm-Jensen begrundede nødvendigheden af en kontingentforhøjelse på 50,00 kr., således at 
medlemskontingentet for sæson 2012-2013 stiger til 275,00 kr.  
Der var ingen spørgsmål, bemærkninger, eller andre forslag til bestyrelsens ønsker om ovenfor nævnte 
forhøjelse, hvorfor det blev vedtaget at medlemskontingentet for sæson 2011-2012 skal være 275,00 kr. 
 
 
5. Indkomne forslag: 
Der var indkommet forslag fra bestyrelsen til behandling under punkt 5.  
Det drejede sig om en revidering af laugets vedtægter. Ændringsforslaget var blevet formidlet i Nyhedsbrev 
for april 2012. Der var ingen spørgsmål til ændringsforslaget, der berørte en tilføjelse i § 2, en ændring af 
regnskabsåret i § 7, en ny § 9, der omtaler hæftelsesforhold for laugets medlemmer (herunder bestyrelse), 
samt ændring af nummer på den tidligere § 9 til § 10.  
Bestyrelsens forslag til ændring af OMBL's vedtægter blev enstemmigt vedtaget. 
 
 
6. Valg til bestyrelsen: 
Der skulle vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for hver en 2-årig periode, samt en suppleant til bestyrelsen for 
en 1-årig periode. 
På valg til bestyrelsen for en 2-årig periode var: 
Niels Probst, som var villig til genvalg. 
Frank Ebbe, som var villig til genvalg. 
John Andersen, som var villig til genvalg.. 
Der var ikke andre kandidater, og Niels Probst, Frank Ebbe og John Andersen blev alle genvalgt for en 2-
årig periode. 
På valg som suppleant til bestyrelsen for en 1-årig periode var: 
Sven Holm-Jensen, der var villig til genvalg. 
Der var ikke andre kandidater, og Sven Holm-Jensen blev genvalgt for en 1-årig periode. 
 
Der skulle vælges 2 revisorer for hhv. en 2-årig periode og en 1-årig periode. 
På valg som revisor for en 2-årig periode var:  
Jørgen Lykke, som var villig til genvalg. 
Der var ikke andre kandidater, og Jørgen Lykke blev genvalgt for en 2-årig periode. 
Valg af revisor for en 1-årig periode:  
I forbindelse med Palle Rosenvolds bortgang, skulle der vælges en revisor for en periode på 1 år. 
Bestyrelsen foreslog Henning Rasmussen, der var villig til valg. 
Der var ikke andre kandidater, og Henning Rasmussen blev valgt for en 1-årig periode. 
Valg af revisorsuppleant for en 1-årig periode:  
Bestyrelsen havde fundet det relevant at vælge en revisorsuppleant for en 1-årig periode. 
Bestyrelsen foreslog Leif Beyer, der var villig til valg. 
Der var ikke andre kandidater, og Leif Beyer blev valgt for en 1-årig periode. 
 
 
7. Eventuelt: 
Niels Buhl fremlagde det kommende medlemsbevis, der blev modtaget særdeles positivt. 
 
 
8. Afslutning: 
Poul Beck takkede de fremmødte medlemmer for god ro og orden, hvorefter generalforsamlingen for sæson 
2011-2012 var slut. 
Efter en lille pause holdt Poul Beck et foredrag om den italienske flådes bemærkelsesværdige skæbne ved 
en træfning med en engelsk flådestyrke i Middelhavet under Anden Verdenskrig. 
 

Ref.:  JA/ja 


