Støtteforeningen for Marstal Navigationsskole.

Generalforsamling 2017
Udover en fuldtallig bestyrelse var der 20 mennesker til stede.

Dagsorden:
a. Valg af dirigent
Jan Gudmundsson vælges
b. Formandens beretning
Formanden byder velkommen og må desværre melde afbud for Jeppe Carstensen, der
er til møde.
I stedet vil Jan Gudmundsson fortælle om skolen og
Nis Kørner om HF-søfart
Formanden gennemgår den udsendte beretning.
c. Det reviderede regnskab
Ole Wej Petersen gennemgår regnskab 2016, der viser et overskud på kr. 1.086, som
dog mangler udbetaling af legat på 10.000 fra decemberafslutningen.
Formuen er på 551.847.
d. Fastsættelse af kontingent
bestyrelsen foreslår uændret kr. 100 for par, kr. 60 for enlige, kr. 200 for foreninger
Det foreslåede vedtages.
e. Indkomne forslag
ingen
f.

Valg til bestyrelsen:
Ole Wej Petersen og Lis Kromann Jørgensen genopstiller
Elevrep. Dennis Lehmand Lolk genopstiller
Ina Vestergaard genopstiller ikke
Helen Christensen foreslås
Suppleant Elsebeth Hansen genopstiller
Suppleant for eleverne foreslås Stephanie Hansen.

De foreslåede vælges.

1. Evt.
Jan Gudmundsson fortæller om skolens status lige nu:
Problematisk at Martec vil lave en søfartsskole med 80 elever
2016 underskud på 2 mill.
Budgetopfølgning 1. kvartal ser godt ud
270 studerende i dag (heraf er 150 HF—elever)
Der er 45 HF-ansøgere til sommer – havde håbet på 58
Jeppe Carstensen har været ansat i 4 måneder og indført en række besparelser
Skolen har fået huslejehensættelse fra kommunen
Der er afskediget 4 medarbejdere i 2016 – 2 i år
Der er nu kun en afdeling for samtlige undervisere
Der er nye arbejdstidsregler
Studieordningerne er blevet gennemgået
Der er lavet skolehjem på 4. maj kollegiet – for at trække flere HF-elever til
Der er kommet ny bekendtgørelse til skibsføreruddannelsen
Skagen udbyder skibsføreruddannelsen – derved mister vi elever
Der er forslag fra forsamlingen om at PIA skal sejle dommerskib til Fyn Rundt evt. med
tilskud fra støtteforeningen

Nis fortæller om HF-søfartsuddannelsen
I 2003 blev 9 elever færdige, 2014 var det højeste antal færdige = 51, i 2017 er det 45
Nis gennemgår det materiale, som bruges ved åbent hus arrangementerne med mange
billeder fra værkstederne og bådene.
Alle synes det er meget spændende.

Der er ønske fra forsamlingen om at møde rektor.
Skolen eller støtteforeningen kan indbyde til en aften.

Lis

