
 

 

 

 

 

 

Bjørnø den 24. marts, 2022 

 

REFERAT 
 

Generalforsamling, Faaborg Snapselaug, fredag d. 18. marts 2022 kl. 18.00 

Det gamle Bibliotek, Grønnegade, Faaborg 
 

Oldermanden bød velkommen til 43 medlemmer af Faaborg Snapselaug, som denne lune forårs-

aften var samlet til generalforsamlingen i snapselauget. Oldermanden glædede sig over, at vi igen 

kan samles til større indendørs arrangementer efter to års delvis nedlukning, grundet den nok så 

bekendte Coronapandemi. En glæde, som vi alle kunne dele med ham. 

Laugsstyrelsen havde besluttet, at genåbningen skulle fejres, så der var bestilt en tre-retters menu 

udefra, kreeret af Søren ”Kok”. Og hvilken menu. Det var så lækkert, og der blev hygget, spist og 

skålet et par timer, hvorefter generalforsamlingen blev slået i gang. 

 

 

Dagsorden: 

   1. Valg af dirigent 

   2. Laugsstyrelsens beretning 

   3. Skatmesterens beretning 

   4. Fastsættelse af kontingent 

   5. Valg til laugsstyrelsen. På valg er den siddende bestyrelse, som alle er villige 

    til genvalg. 

    Valg af suppleant 

    Valg af revisor. Tove Lind er villig til genvalg 

    Valg af revisorsuppleant 

   6. Der er forslag om vedtægtsændring vedr. paragraf 1 og 3, 

    ”Forenede Drambryggere” (FDB) 2. behandling i 2021, idet FDB er nedlagt. 

    Ovennævnte forslag er behandlet i laugsstyrelsen ved et bestyrelsesmøde i 

    2021.  

   7.  Eventuelt 

 

 

Pkt. 1. Valg af dirigent: 

Børge Holm blev valgt og kunne konstatere, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Herefter gik 

man over til behandling af dagsordenens punkter. 

 

     



Pkt. 2. Laugsstyrelsens beretning: 

Oldermanden gennemgik de sidste to års arrangementer, som for hovedpartens vedkommen-

de er foregået under åben himmel. Der har  været skåret voldsomt ned på alt det, som lauget 

normalt disker op med, men nye tider er i vente. 

Dog kunne oldermanden konstatere, at Kaleko Mølle, slåentur til Pipstorn, Familiehaverne og 

Bjørnøtur, alle er blevet gennemført trods Corona. 

Arrangementer gennemført i 2019 blev også nævnt, og det var mange. Lad os håbe, at alt bli-

ver normalt fra nu af. 

 

Pkt. 3. Skatmesterens beretning: 

Skatmester Jan Uwe Petersen gennemgik de reviderede regnskaber for 2020 og 2021. 
 

2020 

Indtægter i alt:    16.766,00 

Udgifter i alt:    12.903,93 

Overskud i 2020:       3.862,07 

 

Beholdning pr. 01.01.2020: 24.095,25 

Årets resultat:      3.862,07  

Beholdning pr. 31.12.2020: 27.957,32 

  

Pkt. 4. Fastsættelse af kontingent: 

Kontingent uændret. (Kr. 50,-) 

 

Pkt 5. Valg til laugsstyrelsen: 

Torben Dahl, Arne Hahn, Jan Uwe Petersen, Tove Groesmeyer og Asger Anderskov blev 

valgt til laugsstyrelsen uden modkandidater. 

Konstituering vil finde sted på førstkommende laugsstyrelsesmøde. 
 

Øvrige valg til lauget: 

Suppleant:   (Kandidater: Jannie Anderskov, Carsten Meldgaard, Claus Rasmussen))                

Valgt:   Jannie Anderskov 

Revisor:    Tove Lind 

Revisorsuppleant: Kirsten Meldgaard 

 

Pkt. 6. Forslag til vedtægtsændring: 

1. behandling af vedtægtsændring vedr. FDB.  

Beslutning træffes på næstkommende generalforsamling. 

 

Pkt. 7. Eventuelt: 

Forslag omkring afvikling af generalforsamling. 

Start mødet kl. 17.00 med afvikling af generalforsamling. Herefter kan der afsluttes med mid-

dag, hygge, sang og selvfølgelig et par snapse.  

Lauget tager det med som et punkt på førstkommende laugsstyrelsesmøde. 

 

Dirigent Børge Holm takkede for god ro og orden, hvorefter aftenen fortsatte med kaffe, små-

kager, snak og hyggeligt samvær. Og selvfølgelig en snaps og et par sange. 

 

Skriver 

Asger Anderskov 

 

 

2021 

Indtægter i alt:    17.525,50 

Udgifter i alt:      8.629,14 

Overskud i 2021:     8.896,36 

 

Beholdning pr. 01.01.2021: 27.957,32 

Årets resultat:      8.896,36 

Beholdning pr. 31.12.2021: 36.853,68 



KONSTITUERENDE MØDE  

ONSDAG D. 4. MAJ, 2022 PÅ BJØRNØ 
 

Faaborg Snapselaug afholdt årets første laugssstyrelsesmøde, onsdag d. 4. maj, 2022. 

 

Lauget konstituerede sig som følger: 

 

Oldermand:  Asger Anderskov 

Viceoldermand:  Tove Groesmeyer 

Skatmester:  Jan Uwe Petersen 

Skriver:   Arne Hahn 

Styrelsesmedlem: Torben Dahl 

Suppleant:  Jannie Anderskov  

 

      

KALEKO MØLLE 

Snapselauget er igen i år at finde på Kaleko Mølle hele juli måned.  

Har nogle af jer tid og lyst til at bruge en dag til at passe  

vores lille stand fra kl. 11.00 - 15.00, er I meget  

velkomne til at kontakte Torben Dahl. 
 

Telefon: 21 74 15 46 

mail:  bulder@postkasse.com 



 

Snapselaugets hoffotograf  

Tage Christensen forevigede lidt stem-

ninger fra generalforsamlingen. 

Så er der serveret 

Som altid, snak og hyggeligt samvær 


