Generalforsamling i Nauticat Club Danmark
Søndag d. 3. marts 2002 i Rest Albatros. Brøndby havn.

Carl byder velkommen, derefter er der valg af dirigent.

1. Bestyrelsen forslog Peter Shønning, der herefter blev valgt.
2. Fomandens beretning:
Carl fortalte, at nu da bestyrelsen består af medlemmer på begge sider af broen, blev de to
bestyrelsesmøder afholdt i Kolding. Carl efterlyste derefter stof til bladet, da det ikke har
været muligt at udsende mere end to blade pga. manglende stof. Det er jo den måde
klubbens medlemmer holder kontakt og der skal jo også være noget at trykke i bladet.
Jens Koch havde arrangeret et godt træf til Middelfart fra d. 25. – 27. maj, 13 både
deltog.
Lotte Biatel havde pga. bådsalg ikke arrangeret nogen tur.
Teknisk udvalg ved Jens Koch kører rigtigt godt, og Carl opfordrer til at man giver sine
gode råd og ideer videre.
Hjemmesiden er godt i gang med Jens Koch som ny webmaster.
3. Kasserer Søren Leth fremlagde regnskabet og budgetet for næste år. Regnskabet blev
godkendt.
4. Uændret kontigent på kr. 150,00.
5. Kommende aktiviteter.
Formanden gentog hvor vigtigt det var, at man sendte stof til bladet, desuden forslog han,
at tur-udvalget måske uden for sejler-sæsonen, kunne arrangere besøg på virksomheder.
6. Valg af Formand. Carl modtog genvalg og blev valgt med fuld tilslutning, for de næste to
år.
7. Valg af bestyrelsesmedlem. Niels Nygaard ønskede ikke genvalg. Mogens Sørensen,
medlem nr. 123 blev valgt.
8. Valg af Revisor, det blev Betina Hansen, medlem nr. 194.
9. Hjælp til tur-udvalget blev Jan Nielsen, medlem nr. 188.
10. Som Redaktør blev Lissie Petersen, medlem nr. 98 valgt.
11. Eventuelt. Mogens Sørensen, medlem nr. 123 efterlyste en ajourført medlemsliste. Carl
svarede, at næste gang vil den blive trykt på midtersiderne af klubbladet, så man kunne
læse den.
Et medlem efterlyste en mappe med tekniske data på andre medlemmers både
Peter Shønning afsluttede generalforsamlingen.
Carl takkede for god ro og orden.
Af bestyrelsesmedlemmer manglede: Leo og Lotte.

