Referat af bestyrelsesmøde i Nauticat Club lørdag den 24. februar 2001 i
Dronning Margrethe Hallen, Fredericia
Referent: Inger Koch, medlem nr. 16.
ad pkt. 1: Valg af ordstyrer: Peder Blume Dahl blev valgt, og konstaterede at generalforsamlingen
IKKE var lovligt indkaldt, idet varslet var for kort. Men da ingen havde indsigelser imod afholdelsen på
trods af dette, blev generalforsamlingen kendt lovlig.
ad pkt. 2: Formandens beretning: Formanden bød velkommen til de 52 medlemmer, der var mødt
op. Der blev orienteret om det skete i det første år som formand: bl.a. er 24 nye medlemmer kommet
til. Teknisk udvalgs arbejde med tekniske tips er et stort aktiv, og en engelsk klub benytter sig endda
af en oversættelse af vore tip!
Klubbladet har været en bekostelig affære, idet flere af annoncørerne er faldet fra og det er svært at
skaffe nye. Ny fremtidig form for bladet er blevet drøftet. John og Mona har ydet et stort arbejde, som
de blev takket for. Formanden takkede endvidere de sponsorer, der har hidtil har støttet bladet.
Klubbens oprindelige hjemmeside er ikke blevet opdateret på det sidste og er blevet nedlagt. Medlem
nr. 111, Jytte og Hans Andersen, har sponsoreret en ny web-adresse, “Nauticat.dk”og Peter Nygaard
vil hjælpe med at lave en ny hjemmeside. Yderligere hjælp blev efterlyst til brug for evt. engelsk
version.
Formanden orienterede om salg af standere, som er med til at finansiere klubben.
Den hidtidige kasserer Torben Theill samt Kaj Ibenfeldt var ikke på valg, hhv. ønskede ikke genvalg,
og formanden takkede begge for deres arbejde i bestyrelsen.
Revisoren har heller ikke ønsket genvalg.
Sluttelig udtrykte formanden en stor tak til Ib Frederiksen, Shipshape for fribilletter samt tilskud til
frokosten i forbindelse med generalforsamlingen.
Som kommentar til formandens beretning nævnte Kaj Ibenfeldt, at samarbejdet i bestyrelsen har
været en fornøjelse gennem alle årene, men at der nu bør komme nye kræfter til, og at det er vigtigt,
at det er en bestyrelse, hvor alle kan bidrage.
Herefter blev formandens beretning godkendt.
ad pkt. 3: Godkendelse af regnskab: Torben Theill gennemgik det udsendte regnskab. Bl.a. fremgik
det, at det er billigere at afholde generalforsamling i Brøndby end i Fredericia, idet man kan benytte
Brøndby Sejlklubs lokaler, hvilket gør, at generalforsamlingen stort set “løber rundt” men giver
“underskud” i Fredericia pga. lokaleleje.
Kassereren orienterede også om udgivelsen af klubbladet, som udgør en meget stor post på
budgettet.
Regnskabet blev godkendt.
ad pkt. 4: Fastsættelse af kontingent: Der er budgetteret med uændret kontingent, men nogle
medlemmer foreslog en kontingentforhøjelse. Efter en afstemning blev et uændret kontingent
vedtaget.
Under dette punkt blev klubbladet atter genstand for drøftelse, idet en forhøjelse kunne hjælpe til at
bibeholde bladet i den nuværende form, som er den form John Bente ønsker at lave bladet i, hvis han
fortsat skal stå for det. Imidlertid mener bestyrelsen, at bladet skal være billigere at producere, og af
hensyn til Ib Frederiksen, Shipshape skal vi afholde os fra at annoncere køb og salg af Nauticats.
Ifølge klubbens vedtægter skal vi ikke handle med både. John Bente ville ikke ændre måden at lave
bladet på, hvorfor han bad om at måtte trække sig.
Der blev rejst en del debat om format, farver eller sort/hvid udformning af bladet. Flere medlemmer
gjorde gældende, at det vigtige er, at der kommer budskaber ud, gerne 4 gange om året.
Ordstyreren sluttede emnet med henvisning til, at det er bestyrelsen, som må fastlægge en fremtidig
udformning af bladet.
ad pkt. 5: Evt. kommende aktiviteter: Ingen punkter hertil.
ad pkt. 6: Valg af 2 nye bestyrelsesmedlemmer: Her blev problematikken med afholdelse af møder

atter taget op. Det er svært at samle bestyrelsesmedlemmer fra alle dele af landet på en
hverdagsaften, hvis afholdelsen skal være i Københavnsområdet. Og det er ønskeligt med en
spredning af bestyrelsesmedlemmer rent geografisk, så det ikke bliver en “københavner-klub”. Man
enedes om at fremtidige bestyrelsesmøder kunne afholdes i Fredericia Sejlklub (gratis), og at
møderne kunne fastlægges i så god tid, at alle skulle kunne få disse passet ind i egen planlægning.
Med hensyn til økonomi, så orienterede Niels Nygaad om, at bestyrelsesmøderne hidtil er afholdt
privat og meget billigt. Men man enedes om, at da klubben har fået oparbejdet en vis kapital, kan der
godt anvendes lidt til afholdelse af bestyrelsesmøder i form af bropenge m.v. Det vigtigste er at få
bestyrelsesmedlemmer der kan arbejde for klubbens virke.
Leo Bergstad Mortensen, Esbjerg, medlem nr. 174 blev valgt til nyt bestyrelsesmedlem.
Erik Therkildsen, Hals, medlem nr. 134 blev valgt til suppleant.
Bestyrelsen består herefter af:
Carl-Erik Antonsen, medlem nr. 80 (formand)
Lotte Biatel, medlem nr. 24
Søren Leth, medlem nr. 144
Leo Bergstad Mortensen, medlem nr. 174
Niels Nygaard, medlem nr. 116
ad pkt 7: Valg af revisor: Kaj Ibenfeldt, medlem nr. 3 blev valg som revisor.
ad pkt. 8: Valg af medlemmer til turudvalg. Carl-Erik Antonsen udgår af turudvalget. Nyt medlem:
Peter Christensen, Århus, medlem nr. 107 blev valgt, hvorefter turudvalget består af:
Lotte Biatel, medlem nr. 24
Peter Christensen, Århus, medlem nr. 107
Lars Nielsen, Randers, medlem nr. 58
ad pkt. 9: Forslag: Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.
ad pkt. 10: Eventuelt: Erik Therkildsen, medlem nr. 134 udtrykte skuffelse over, at han endnu ikke
havde modtaget den sejlermappe, der var stillet i udsigt ved indmeldelse i klubben. Det viste sig at
der var mange, som heller ikke har fået en mappe. Databasen har hidtil ligget hos John Bente, men
der er ikke indkommet data fra medlemmer det sidste år, og mappen er derfor ikke blevet videreført.
Internettet - hjemmesiden - vil måske kunne være til hjælp, idet data og tekniske tips kan lægges her,
så medlemmerne frit kan hente. Men, det blev pointeret fra Kaj Ibenfeldt: Det er vigtigt, at
medlemmerne selv bidrager med tips og andet relevant!
Jens Koch, medlem nr. 16 orienterede om, at nye medlemmer, der ønsker kopi af tekniske tips, der
allerede foreligger, kan få en kopi. Ligeledes skriver han gerne medlemmernes tips rent, så de kan
sendes ud sammen med bladet.
Det blev foreslået at lægge medlemslisten på hjemmesiden, men dette blev udskudt indtil videre, idet
man her kan komme i strid med registerlovgivningen.
Sluttelig takkede formanden dirigenten, de 2 afgående medlemmer samt forsamlingen, og mødet blev
herefter afsluttet.

