Historikken bag Støtteforeningen for Marstal Navigationsskole.
STØTTEFORENINGEN FOR MARITIMKOLLEGIET
I 1994 steg behovet for værelser i Marstal i takt med den forøgede tilgang til Marstal Navigationsskole, og
det var et problem at finde værelser til alle de nye elever. Den 20. maj tog skolen initiativ til at finde en løsning. Der blev afhold møde med skolens lærere, advokat, revisor, ejerne af Motel Maritim og Skipperforeningen.
Kort tid efter blev erhvervs- og foreningslivet i Marstal opfordret til at indskyde kapital i et andelsselskab.
Det måtte efter nærmere beregning konstateres, at et andelsselskab ikke var vejen frem. I stedet blev der
arbejdet på at oprette en ungdomsboliginstitution med kommunens støtte.
Den 14. juni 1994 stiftes Støtteforeningen for Maritimkollegiet, og valgt som den første bestyrelse blev:
Ole Wej Petersen (formand), Kaj Hald, Knud Gravgaard Hansen, Anders Hauge, Michael Christensen, Poul
Laursen.
Der indgås en lejekontrakt mellem Motel Maritim og Støtteforeningen for tidsrummet 23/7 1994 – 1/1 1995.
Der aftales en købsret for bygningerne samt en pris for inventar.
Støtteforeningen iværksætter en indsamling af kapital til installering af køkkener. De respektive indskud
agtes tilbagebetalt, når den endelige overtagelse af motellet har fundet sted.
Installeringen af de nye køkkener sker dog først efter afklaringen fra kommunen om den fremtidige status.
Ultimo august findes en løsning, som kommunen tiltræder med en forhåndsgodkendelse den 27. september
1994. Pris kr. 1.725.000 med køkkener, hvori Støtteforeningen havde investeret kr. 100.000. Desuden skal
Støtteforeningen købe inventaret for kr. 40.000.
Støtteforeningen anmoder indskyderne om at konvertere deres indskud til gaver. Ikke-konverterede indskud
tilbagebetales.
6. oktober 1994 er køkkenerne installeret og ungdomsboliginstitutionen Maritimkollegiet dannes.
Driftsresultatet for 1. regnskabsår udviste et overskud på kr. 114.681. I driftsresultatet indgik gaver med kr.
233.981.
STØTTEFORENINGEN FOR MARSTAL NAVIGATIONSSKOLE
20. maj 1997 besluttede generalforsamlingen for Støtteforeningen for Maritimkollegiet at ændre vedtægterne. Foreningens navn er herefter Støtteforeningen for Marstal Navigationsskole.
Bestyrelsen: Ole Wej Petersen (formand), Kaj Hald, Knud Gravgaard Hansen, Anders Hauge, Mikkel Henriksen, Poul Laursen.
Vedtægtsændringen blev i indkaldelsen til generalforsamlingen af formanden begrundet således:
Støtteforeningen for Maritimkollegiet blev dannet for at skaffe boliger til studerende på Navigationsskolen. Resultatet
blev Maritim Kollegiet som nu drives af Den selvejende ungdomsboliginstitution Maritim Kollegiet. Kollegiet har siden
start været en succes og har ikke for nærværende behov for støtte.
Støtteforeningen råder over ca. 120.000 kr. som blev i overskud ved etableringen af Maritim Kollegiet. For at benytte
disse midler til et godt formål og for at skaffe aktive medlemmer til støtte for Navigationsskole er det tanken at omdanne
foreningen til Støtteforeningen for Marstal navigationsskole. Det er planen at kontingentet for medlemskab bliver 100
kr. pr. år, dog 50 kr. for 1997.
Marstal Navigationsskole er for nærværende i smult vande med ca. 130 studerende. Men på grund af omlægning af de
maritime uddannelser kan det nok forudses at Marstal Navigationsskole om få år kommer i hård modvind.

Ved udgangen af 1997 udgjorde foreningens formue kr. 149.823.
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