
Bjørnø den 19. marts 2019 
 

 

REFERAT 
 

Generalforsamling, Faaborg Snapselaug, fredag d. 8. marts 2019 kl. 19.00 
Det gamle Bibliotek, Faaborg 

 
Oldermanden bød velkommen til 30 tilmeldte snapseentusiaster, og vi startede som vanligt 
med afsyngelse af laugssangen. 
Efterfølgende blev der serveret skipperlabskovs med tilbehør, kokkereret af huskokkene, 
Eric og Asger. 
Lauget gav øl og vand og der blev smagt på mange hjemmegjorte, og gode snapse. 
 
Dagsorden: 
   1. Valg af dirigent 
   2. Laugsstyrelsens beretning 
   3. Skatmesterens beretning 
   4. Fastsættelse af kontingent 
   5. Valg til laugsstyrelsen. På valg er Asger Anderskov og Jørgen Dals- 
    gaard, der begge modtager genvalg. 
    På valg som suppleant er Tove Groesmeyer, som modtager genvalg. 
    På valg som revisor er Ole Zenshøj, som modtager genvalg. 
    På valg som revisorsuppleant er Tove Lind, som modtager genvalg. 
   6. Indkomne forslag 
   7. Eventuelt 
 
Pkt. 1. Valg af dirigent: 
 
Eric Jensen blev valgt til dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen er lovligt ind-
varslet. Herefter gik man over til behandling af dagsordenens punkter. 
 
Pkt 2. Laugsstyrelsens beretning: 
 
Lidt om årets gang i foreningen v/ oldermand, Torben Dahl: 
 
 Syrensnapsen er blevet bedre! Leif Sørensen, Trente Mølle ønsker stadig en form for 

konkurrence. 
 Asger og Jan Uwe har fået styr på den nye folder og resultatet er meget vellykket. 

Den er god reklame for foreningen. 
 Økonomien er meget fin, ikke mindst grundet salg af vores mange snapseposer. 
 Aftentur til Familiehaverne i Bøjden var igen i år en succes, og Eric og Ole Z. var igen 

de gode formidlere af snapseurternes lyksaligheder. 
 Vi har haft 6 uger på Kaleko Mølle og salget af poser har været rigtig godt. Vi er med i 

år igen. 
 Bjørnøtur gik fint med gåtur vest på til digerne og forbi vinmarken. Godt, at vi kan sid-

de i ”jydernes telt” med vores madpakker.   
 Pips Torn. Slåentur i fantastisk efterårsvejr og masser af slåen. 
 ”Under Uret” i Svendborg har et par gange forespurgt, om vi kunne lave en julesnaps 

til salg i værtshuset. Vi har ikke arbejdet videre med det, da de ikke har henvendt sig. 
De må selv være lidt aktive i deres ønske til Lauget. 



 Kræmmermarked i Faaborgs gågade gik fint. 
 Lars Olesen tilbød, at vi kan plukke valnødder i hans have, når det er tid til det 
 Ny sangbog er under forberedelse. Jan Uwe, Tove G. og Asger er de sangansvarlige. 
 Clay i Middelfart er stadig glade for vores årlige besøg, så det fortsætter vi med. 
 Privatlivspolitik og hvad dertil hører er klaret af Jan Uwe. 
 Nytårskuren. Der var tilmeldt 30, men lidt sygdom bragte antallet ned på 26. en meget 

hyggelig aften med overdådige juleretter. 
 Julesnapsesmagning på biblioteket havde i år besøg af ugebladet ”Hjemmet”, som 

tæt på jul bragte to sider om konkurrencen med mange billeder og god reklame for 
snapselauget. 

 Der blev solgt for over kr 3000,- af julesnapsen i Brugsen. Bente K. var årets vinder. 
 Vores smageaften blev en konkurrenceaften. Vi skulle ud fra syv deltagende snapse 

finde tre vindere, som i løbet af tre lørdage skal prøvesmages af kunder i SuperBrug-
sen. Når de tre lørdage er gået, kåres den snaps, som har fået flest stemmer.  

 Det sker lørdag den 23. marts kl. 12.00 i Brugsen, hvor der også vil være en lille præ-
 mie til den vindende snaps. Bente Kreutz fik en tredjeplads, men måtte udgå, da hun 
 havde anvendt sødestoffer i sin snaps. 
 
Pkt. 3. skatmesterens beretning: 
 
Skatmester, Jørgen Dalsgaard gennemgik det reviderede regnskab for 2018. 
 
Indtægter i alt:      23.724,00 kr. 
Udgifter i alt:      17.778,00 kr. 
Overskud i 2018:         5.946,00 kr. 
 
Beholdning pr. 1. januar 2018:   13.416,00 kr. 
Årets resultat:          5.946,00 kr. 
Beholdning pr. 31 december 2018:  19.362,00 kr. 
 
 



Pkt. 4. Fastsættelse af kontingent: 
 
Kontingent uændret. 
 
Pkt. 5. Valg til laugsstyrelsen: 
 
Jørgen Dalsgaard og Asger Anderskov blev begge genvalgt uden modkanditater. 
Tove Groesmeyer blev genvalgt som suppleant. 
Ole Zenshøj blev genvalgt som revisor. 
Tove Lind blev genvalgt som revisorsuppleant. 
 
Pkt. 6. Indkomne forslag: 
 
Bente Kreutz var ikke tilfreds med snapselaugets ”spilleregler” omkring anvendelse af ikke
-tørre frugter tilsat sukkerlage. Når det drejer sig om konkurrencesnapse er det nødvendigt 
at overholde de regler der er gældende: Kun tørre urter, som kan købes i Naturdrogeriet. 
 
Pkt. 7. eventuelt: 
 
Der blev foreslået en tur til vadehavet. Bestyrelsen tager det op til overvejelse ved et kom-
mende laugsmøde. Der er mulighed for at se og opleve Vadehavscentret. 
Bente K. havde en klage over lauget og mente ikke, vi havde styr på noget som helst. Be-
grundelsen var, at der var sket en beklagelig fejl i indkaldelsen til generalforsamlingen. ”Alt 
flyder og der er udbredt klikedannelse i foreningen”! 
Hun sluttede af med at meddele sin udmeldelse af Faaborg Snapselaug gældende for bå-
de hende og Ib Lindekilde. 
 
Dirigent Eric Jensen takkede for god ro og orden og aftenen fortsatte med kaffe, lækre 
småkager og hyggeligt samvær. -Og selvfølgelig en snaps og en sang. 
 
Skriver 
Asger Anderskov 
 
 


