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REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 
ONSDAG DEN 4. APRIL 2013 

 
 
Generalforsamlingen fandt sted på Orlogsmuseet. 
 
Tilstedeværende: 18 medlemmer af lauget inklusive bestyrelsen 
Afbud: Jakob Seerup  
 
PHW indledte med at byde velkommen til generalforsamlingen. 
 
1.  Valg af dirigent og referent: 
PHW foreslog på bestyrelsens vegne Poul Beck som ordstyrer. Poul Beck valgt med akklamation. Dirigenten 
kunne herefter konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægterne. 
 
Niels Buhl valgt som referent 
 
 
2. Bestyrelsens beretning (ved formanden):  
Bestyrelsens beretning forelå skriftligt ved generalforsamlingens begyndelse. PHW gennemgik de 
væsentlige dele af den skriftlige beretning og fremhævede især følgende: 
 
- den af PHW og PB foretagne gennemgang af Orlogsmuseets samlinger, der skal tjene til afhjælpning af 
diverse fejl, mangler og uhensigtsmæssigheder i forbindelse med beskrivelsen af de enkelte modeller. Det er 
også et ønske fra lauget, at lauget ofres mere opmærksomhed på museet, evt. i form af en opsats, der 
fortæller om laugets virke og de modeller/projekter, lauget har været involveret i 
 
- PWH gjorde opmærksom på, at Marinehistorisk Tidsskrift kan findes og downloades fra internettet bortset 
fra de seneste årgange 
 
- der planlægges nye udstillinger i montrerne i museets forhal. Museet har udtrykt ønske om, at der etableres 
noget omkring Jyllandsslaget i 1914. Hvis nogen har kendskab til materiale eller modeller, der relaterer til 
dette emne, bedes de henvende sig til PHW. 
 
- der arbejdes på etablering af en studiegruppe med det formål at fastholde og bevare den viden, som især 
Niels Probst ligger inde med vedrørende konstruktion/rekonstruktion af tidlige orlogsskibe. Meget få besidder 
denne viden, og lauget ser det som én af sine opgaver at sørge for bevarelse af den. 
 
- der arbejdes på en ændret procedure vedrørende udsendelse af medlemskort og rykkerprocedurer for for 
sent betalt medlemskontingent. Pt. udsendes medlemskort løbende, når betaling af kontingent er registreret. 
 
Formandens beretning blev derefter godkendt. Den skriftlige beretning kan i sin helhed downloades fra 
OMBL’s hjemmeside: www.modelbyggerlaug.dk  
 
 
 
3. Økonomi og regnskab/budget for 2013 
Sven Holm-Jensen fremlagde regnskab for det forløbne år samt budget for 2013. Dette forelå også på tryk til 
medlemmerne 
 
SH-J betegnede økonomien som sund, men stram. Omlægning af regnskabsåret til at følge kalenderåret har 
givet et mere retvisende regnskab, men også understreget, at der ikke er mulighed for de store udskejelser.  
I det forløbne år er afholdt en del betydelige udgifter til maskiner og materialer til arbejdet i Arresten, men der 
forudses et noget mindre behov det kommende år. En uafklaret post er udgift til forsikringer; det er ikke pt. 
afklaret, om det er nødvendigt at tegne forsikring for laugets udstyr eller skadesforsikring og i givet fald 
hvilken/hvilke. 
 
Der var ingen kommentarer eller spørgsmål til regnskab og budget, der herefter blev enstemmigt godkendt. 

http://www.modelbyggerlaug.dk/�


 
4. Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson. 
Bestyrelsen foreslår uanset den stramme økonomi medlemskontingentet fastholdt uændret på kr. 275,-. 
 
Dette blev enstemmigt godkendt af medlemmerne. 
 
5. Behandling af indkomne forslag. 
 
Der var ikke indkommet nogen forslag fra laugets medlemmer. 
 
Bestyrelsen havde to forslag: 
 
• En præcisering af formuleringen vedrørende laugets hæftelse. Den ændrede formulering lyder: 

§ 9.  Hæftelse. 
Foreningen Orlogsmuseets Modelbyggerlaug kan ikke tegne sig for økonomiske forpligtelser, der 
overskrider den til foreningen enhver tid hørende formue. Der kan ikke påhvile foreningens 
medlemmer eller bestyrelse nogen personlige hæftelser. 

 
• En udvidelse af den kreds, der kan optages som medlemmer i lauget, idet bestyrelsen ønsker, at også 

virksomheder/institutioner kan optages som medlem i lauget. Endvidere udbad bestyrelsen sig fuldmagt 
til arbejde videre med mere præcise retningslinjer herfor samt forslag til kontingentfastsættelse for 
sådanne institutions- / støttemedlemskaber. 

 
Ændringerne blev godkendt enstemmigt af generalforsamlingen 
 
6. Valg til bestyrelsen: 
Der skulle vælges 3 bestyrelsesmedlemmer, hver for en toårig periode, samt en suppleant til bestyrelsen for 
en etårig periode. 
 
På valg til bestyrelsen for en toårig periode var: 
Poul Henrik Westh 
Sven Holm-Jensen. 
Niels Buhl Nielsen 
der alle var villige til genvalg. 
Der var ikke andre kandidater, og Poul Henrik Westh, Sven Holm-Jensen og Niels Buhl  blev alle genvalgt 
for en toårig periode. 
 
Posten som suppleant til bestyrelsen for en etårig periode var blevet ledig: 
Da Sven Holm-Jensen var indtrådt i bestyrelsen i stedet for Peter Maack, skulle der vælges ny suppleant for 
en etårig periode. Bestyrelsen foreslog Flemming Petersen, og da der var ikke andre kandidater, blev 
Flemming Petersen valgt for en etårig periode. 
 
Der skulle vælges to revisorer for hhv. en toårig periode og en etårig periode. 
 
På valg som revisor for en toårig periode var:  
Henning Rasmussen, som var villig til genvalg. 
Der var ikke andre kandidater, og Henning Rasmussen blev genvalgt for en toårig periode. 
 
På valg som revisorsuppleant for en etårig periode var:  
Revisorsuppleant Leif Beyer, der var villig til valg. 
Der var ikke andre kandidater, og Leif Beyer blev valgt for en etårig periode. 
 
7. Eventuelt: 
Der var ikke noget til drøftelse under punktet 
 
Afslutningsvis takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet. 
 
 
Efter generalforsamlingen var det meningen, at Poul Beck skulle have holdt et af sine bloddryppende og 
dramatiske indlæg om en episode under 2. Verdenskrig. Det måtte desværre udgå på grund af tekniske 
vanskeligheder med museets videoudstyr. Der vil eventuelt blive mulighed for at overvære foredraget på et 
senere tidspunkt. 



 
 
Umiddelbart efter afslutningen holdt bestyrelsen et konstituerende møde, der havde følgende resultat: 
 
Formand: Poul Henrik Westh 
Næstformand Niels Probst 
Kasserer Sven Holm-Jensen 
Sekretær Niels Buhl Nielsen 
 Frank Ebbe 
 John Andersen 
Suppleant Flemming Petersen 
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