Referat af ordinær generalforsamling i ’Nauticat Club Danmark den 23. februar 2003.
Ad pkt. 1. Valg af dirigent.
Leo Bergsted Mortensen blev foreslået og valgt. LBM bød velkommen og konstaterede at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og han var glad for det store fremmøde. 55 havde
tilmeldt generalforsamlingen. Herefter blev ordet givet til formanden, som afgav sin
beretning.
Ad pkt. 2. Formandens beretning.
Formandens beretning bliver bragt i sin helhed i klubbladet og på klubbens hjemmeside,
hvorfor den ikke refereres her.
Som kommentar til formandens beretning anførte medlem nr. 197, Leif Nielsen, om det
ikke kunne være problematisk for klubben at være afhængig af tilskuddet fra Shipshape,
idet der så ellers kunne sælges både via klubbladet. Formanden meddelte, at det er et
gammelt ønske helt fra klubbens start, at man IKKE skal konkurrere med Shipshape på
dette område, og medlem nr. 16, Jens Koch, mente også, at klubben skal ”tænke sig om”,
idet Siltala Yact altid er meget behjælpelig med at løse tekniske spørgsmål ved vore
henvendelser, og det kunne jo tænkes, at man ville være mindre imødekommende, hvis
Siltalas danske agent følte sig sat i konkurrence på brugtbåds salgsområdet. Konklusionen
blev, at bestyrelsen vil drøfte spørgsmålet videre.
Konkret yder Shipshape et årligt tilskud på kr. 4.000,- som anvendes som tilskud til
frokosten i forbindelse med generalforsamlingerne, samt fribilletter til bådmessen efter
behov, og formanden udtrykte sin tak til Shipshape for denne økonomiske hjælp til klubben.
Ad pkt. 3. Godkendelse af regnskab for 2003 og budget for 2003.
Kasseren Søren Leth gennemgik regnskabet. Medlemmerne er flinke til at betale
kontingent rettidigt. Regnskab og budget blev godkendt.
Ad pkt. 4: Fastsættelse af kontingent for 2003.
Uændret kontingent, kr. 150,00 om året, blev vedtaget.
Ad pkt. 5. Kommende aktiviteter.
Kassereren så gerne, at der blev anvendt flere af klubbens penge på forskellige aktiviteter,
og opfordrede medlemmerne til at komme med forslag til sådanne, og ordstyreren
opfordrede generelt til at deltage i de forskellige arbejder / aktiviteter.
Medlem nr. 162, Hans Dalsgaard, forslog, at man fik Siltala Yacht til at holde et indlæg i
forbindelse med næste generalforsamling. Dette afstedkom nogen debat, idet man for 3 år
siden havde besøg af Kay Gustavson fra Siltala, hvor denne fortalte om værftet og bådene.
Der var dengang det indtryk, at han ikke var interesseret i problemer omkring bådene,
altså ikke ville besvare konkrete spørgsmål. Formanden foreslog dog, at man kunne

forsøge at få Kay Gustavson til at komme igen, men så skulle vi evt. fremsende de
aktuelle spørgsmål til Siltala forinden, så de havde mulighed for at forberede sig.
Ad pkt. 6: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
Leo Mortensen var på valg og modtog genvalg. Lotte Biatel har solgt sin båd, og selvom
hun var villig til at modtage genvalg så formanden hellere, at man i bestyrelsen har aktive
sejlere som medlemmer. Medlem nr. 213, Torben Møller Christiansen, blev valgt ind som
nyt bestyrelsesmedlem.
Ad pkt. 7. Valg af suppleant.
Erik Therkildsen ønskede ikke genvalg, hvorefter medlem nr. 165 Freddy Drescher blev
valgt.
Ad pkt. 8. Valg af medlem til turudvalg vest og bladredaktør.
Turudvalget består p.t. af medlem nr. 107, Peter Christensen, og nr. 58, Lars Nielsen.
Medlem nr. 16, Jens Koch, blev valgt som nyt 3. medlem.
Den afgående bladredaktør Lizzie Holmann Sørensen har lovet at hjælpe en ny ”redaktør”
i starten. Arbejdet består hovedsageligt at SAMLE stoffet inden det sendes til bogtrykkeren.
Medlem nr. 209, Jan Petersen blev valgt som ny redaktør.
Ad pkt. 9. Evt. indkomne forslag.
Eneste forslag har været forslaget om at blande sig i ”den politiske meningsdannelse”,
fremsat af næstformanden Leo Bergstad Mortensen i januar 2003 klubbladet. Et udvalg
bestående af medlemmerne nr. 213, Torben Møller Christiansen (som formand og
initiativtager), nr. 16, Jens Koch, og 209, Jan Petersen vil arbejde videre med dette.
Ad pkt. 10. Eventuelt.
Medlem nr. 16, Jens Koch, viste på storskærm samt orienterede om klubbens hjemmeside,
og opfordrede medlemmerne til at komme med tips. Han modtager mange henvendelser
fra medlemmer på forskellige problematikker, hvoraf Siltala har hjulpet med løsningen
nogle gange.
Medlemmerne blev opfordret til at fortælle til webmasteren, når deres forskellige tilbehør
på ”køb/salg/bytte” siden er solgt, så listen kan ajourføres og således altid være aktuel.
Der var generelt enighed om at vores hjemmeside kører godt, og der blev udtrykt ros til
webmasteren.
Jens Koch efterlyste Bogense-sejlere med hensyn til det kommende ”Træf Vest”, i
Bogense den 30.5.-1.6.03. Gode ideer til god restaurant eller evt. aktiviteter i forbindelse
med træffet vil være yderst velkomne.

Medlem nr. 197, Grethe og Leif Nielsen vil sende en beretning om deres forberedelser til
deres tur på de franske kanaler.
Mødet blev herefter afsluttet, idet formanden sagde tak til dirigent, til medlemmerne for
godt fremmøde samt til medlemmerne i bestyrelse og udvalg.

