Referat af gereralforsamling i Nauticat Club DK lørdag den 4. marts, 2000
afholdt i Restaurant Albatros, Brøndby Strand.

Bestyrelsen: Erik Poulsen (formand medl. nr. 10, ønskede ikke genvalg)
Torben Theil Andersen (kasserer, medl. nr. 4)
Birger Sommerfeldt (medlem nr. 2, ønskede ikke genvalg)
Kaj Ibenfeldt (medlem nr. 3)

50 medlemmer havde meldt sig til generalforsamlingen.
ad. Pkt. 1: Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt medlem nr. 79, Peder Kragh Blume Dahl, som
konstaterede, at indkaldelse til generalforsamling var sket tidmæssigt korrekt, men at generalforsamlingen ikke blev afholdt inden for den i vedtægterne foreskrevne periode mellem 15. januar og 27.
februar. Man blev dog enige om at afholde generalforsamlingen alligevel!
ad. Pkt. 2: Formandens beretning: Jævnfør problematikken med generalforsamlingens afholdelsestidspunkt blev dette punkt henlagt til pkt. 9., eventuelt. Formanden, Erik Poulsen, orienterede om det
forløbne års aktiviteter: Besøg på Masnedø Marinecenter i marts 99, de 2 vellykkede Nauticat træf i
hhv. region øst og vest i maj, teknisk udvalgsmøde i januar samt klubmøde i Skærbæk også i januar
2000.
Nauticats flotte klubblad og hjemmeside blev omtalt, og mht. hjemmesiden opfordrede formanden
frivillige til at melde sig, således at denne kan blive opdateret og ikke alt arbejdet skal ligge på Leila
Svendsen.
Erik Poulsen efterlyste ligeledes medlemmer, der ville gå ind i et turudvalg.
Nauticat Club DK er nu den største NC klub i verden, ud af ca. 200 solgte NC´s har vi næsten 150
både som medlemmer. Det er flot.
Formanden takkede for godt samarbejde og fem gode år i bestyrelsen.
Birger Sommerfelt, orienterede kort om KDY´s sommer arrangementer, som man som NC medlem
normalt kan deltage i, men at det i år ikke er muligt at deltage, idet der hvert 3. år er Vikingetræf,
arrangeret af den svenske GKSS, og dette er kun for KDY medlemmer samt de respektive nordiske
klubber.
ad Pkt. 3: Godkendelse af regnskab 1999 og budget 2000: Kassereren Torben Theil Andersen
redegjorde for de forskellige poster, og efter få uddybende spørgsmål hertil blev begge dele vedtaget.
ad pkt. 4: Fastsættelse af kontingent: Formanden foreslog en kontingentforhøjelse til kr. 150,00 pr. år,
idet, som han sagde, man kunne ikke forvente at hans efterfølger kunne bidrage med gratis porto,
papir, kørsel, færgeudgifter m.v.
Sponsoratet fra ShipShape på kr. 4.000,- årligt bliver brugt til delvis bespisning ifm. generalforsamlingerne. Klubben er naturligvis glad for samarbejdet med ShipShape, som også sponsorerer
indgangsbilletter til Bella Center.
Der var en del debat om dette punkt, idet klubben har en god kapital, og nogle mente, at man ikke
behøvede at opspare yderligere kapital.
Men, John Bente, medl. nr. 76, fremførte, at der mht. klubbladet måtte påregnes større udgifter end
der var budgetteret, hvis bladet skulle fortsætte i nuværende kvalitet med farver m.v. Det bliver stadigt
sværere at få annoncører til at “betale” bladet. Ud af 50 henvendelser til leverandører af skibsmateriel
er der kun kommet 5 annoncer!
Efter yderligere debat blev der dog til slut enighed om kontingentforhøjelsen.
ad pkt. 5: Kommende aktiviteter: Formandens ønske om et turudvalg blev indfriet: Et turudvalg
bestående af Lotte Biatel, medl. 24, Elin Theil Andersen, medl. 4 samt Carl-Erik Anthonsen, medl. 80
blev dannet.

ad pkt. 6: Valg af ny formand: Erik Poulsen havde i lang tid tilkendegivet, at han ikke kunne blive ved
med at afse tid til formandsposten, og derfor ikke ønskede genvalg. Det lykkedes at finde en afløser
på posten, nemlig medlem nr. 80: Carl-Erik Anthonsen, Frederiksværk, som blev valgt med stort bifald.
ad pkt. 7: Valg af bestyrelsesmedlem: Birger Sommerfeldt havde heller ikke ønsket genvalg. Som nyt
bestyrelsesmedlem blev valgt medlem nr. 144 Søren Leth, Sønderborg, og som suppleanter blev
valgt: Medlem nr. 15: Niels Nygaard og medlem nr. 24: Lotte Biatel.
ad pkt. 8: Valg af revisor: Den nuværende revisor, medlem nr. 25 Jørgen Højer Christensen, var ikke
til stede, men ville gerne modtage genvalg. Jørgen blev genvalgt.
ad pkt. 9: Evt. indkomne forslag: Det blev vedtaget at foretage ændring i vedtægternes § 5 stk. 1,
således at datoerne slettes og at der i stedet vil komme til at stå at generalforsamlingen finder sted om
foråret i forbindelse med den årlige bådudstilling i hhv. Fredericia og København samt at den afholdes
inden den 30. april. Dette forslag til ændringer blev vedtaget.
ad pkt. 10: Eventuelt: Det blev ønsket at evt. indkomne forslag blev sendt ud til medlemmerne
sammen med regnskab og budget. Dette vil ske fremover.
Marie Sommerfeldt, medl. nr. 2, orienterede om sin kollektion af swetshirts, T-shirts, håndklæder m.v.
med mulighed for NC bomærke og navn. Der vil fremover være mulighed for at få syet NC-logo på
bompresenninger o lign. i form af badges.
John Bente, medl. nr. 76 viste en smart lille sag: en sammenklappelig indkøbstaske med hjul. Kan
købes hos John og Mona.
Mogens Sørensen, medl. nr. 123 foreslog, at det burde være obligatorisk at skifte klubstander hvert år,
da en gammel falmet ser grim ud. Erik Poulsen orienterede, om at man vil prøve at arbejde med ny
klubstander i 2 størrelser, og gav Mogens Sørensen ret i at stander burde skiftes jævnligt.
Jens Koch, medl. nr. 16, orienterede om teknisk udvalg, som yderligere består af Michael Olsen, medl.
nr. 43 og Knud Poulsen, medl. nr. 113. Alle artikler, tips, nyheder o.lign. vil blive bragt, idet tekniske
udvalg ikke vil øve censur på tilsendt materiale. Men at følge råd, tips m.v. er selvfølgelig for egen
regning og risiko. Michael Olsen orienterede om, at tekniske tips i fremtiden ville blive udsendt som
løsblade, så man ikke skal klippe i bladet for at kunne gemme disse i sin klubmappe.
Jens Koch rettede en tak til John og Mona Bente, som har ydet en meget stor indsats med udgivelsen
af klubbladet, og opfordrede alle at “give en hånd” som tak.
Sluttelig takkede formanden af. Henning Svendsen, medl. nr. 124 havde tidligere på formiddagen
efterlyst en anerkendelse af den afgående formands indsats i de forløbne år. Bestyrelsen havde tænkt
på dette, idet formanden fik et billede at en træskomåge, som skulle være kendetegnet ved at være
rund og godmodig men også snu og med et af og til voldsomt temperament!
Mødet blev herefter hævet.
Referent: Inger Koch, medl. nr. 16.

