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Dagsorden jf. foreningens vedtægter
1. Valg af dirigent og evt. stemmeudvalg. Tonny Pedersen valgt som dirigent. Poul valgt som evt. stemmetæller.
2. Formandens beretning. Foreningen lå lidt stille med 1700 besøgende for
5 år siden – sidste år 9640. I dag er vi godt 865 foran samme tidspunkt
sidste år.. Skinnecyklingen er kommet godt i gang og har været en kæmpesucces. Sekretæren, Uffe Junker, har overtaget bookingen af disse. Der
er gang i den helt store renovering finansieret af 420.000 fra Guldborgsund kommune. Endvidere har vi et lån på 750.000, i Lollands Bank, der
dog endnu ikke er taget i brug. Der er 7 nye porte, nyt murværk, nye
vinduer, ny dør og ny trempel. Der mangler 5 porte, som bliver lavet til
efteråret. Vi kan godt bruge mere hjælp til billetlugen og til skinnecyklerne. Derefter blev Leif Flensted kaldt op af formanden og blev udnævnt
som æresmedlem i foreningen som tak for den kæmpeindsats, han har
lagt og fortsat lægger i arbejdet. Beretningen vedtaget uden særlige
kommentarer
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for 2020, herunder beslutning
om anvendelse af overskud. Tilskud fra kommunen kommer først i 2021
regnskabet. Selve driftsregnskabet udviser overskud. Revisoren ønsker
fremadrettet en opdeling af drift- og anlægsomkostninger.
4. Indkomne forslag. Det foreslås, at foreningens navn ændres til Gedser
Remise. Dette omfatter både bygninger og jernbane. Vedtaget.
5. Valghandling
a. Valg af formand – ikke på valg
b. Valg af næstformand – Arne Christensen modtager ikke genvalg. Peter
W. Rasmussen indtræder som næstformand.
c. Valg af kasserer – Peter W. Rasmussen modtager genvalg, men er valgt
som næstformand. I stedet vælges Per Skov Mortensen.
d. Valg af sekretær – ikke på valg
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e. Valg af 1 bestyrelsesmedlem. Per Skov Mortensen modtager genvalg.
Han blev valgt som kasserer, hvorfor bestyrelsen foreslår Steen
Grønbjerg som nyt medlem. Valgt.
f. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. Bestyrelsen forslår Jesper Schmidt
Hansen og Bjarne Juel Pedersen. Valgt.
g. Valg af revisor. Leif Flensted modtager genvalg. Valgt.
h. Valg af revisorsuppleant Tonny Pedersen modtager genvalg. Valgt.
6. Fastsættelse af kontingent. Uændret
7. Eventuelt. Tak til forretningsfører Mette Mortensen og Hans Henrik Samson Olsen. Tak til den afgående næstformand Arne Christensen. Orientering om 135 års jubilæum for færgeforbindelsen med Danmark og Tyskland 1. juli fra Leif Flensted. Der bliver etableret en udstilling i Remisen.
Per Skov Mortensen om RemiseXpressen og ønske om at kunne køre lejlighedsvis til fyret og Gedesby Mølle. Kommunen er indover vedr. kontakten til politiet. Der bliver spurgt til forureningen fra lokomotiverne, men
motorerne er blevet forbedret til denne sæson.

Formanden siger tak for fremmødet til de ca. 30 fremmødte.
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