Generalforsamling 2004
Referat af generalforsamling i Nauticat Club Danmark den 21.
februar 2004
Ad pkt. 1. Valg af dirigent.
Formanden bød velkommen til de 52 tilmeldte deltagere i
generalforsamlingen. Peter Schoenning, medlem nr. 8 blev
foreslået og valgt til ordstyrer. P.S. kunne konstatere at
generalforsamlingen var blevet rettidigt indkaldt, hvorefter man
gik over til næste punkt på dagsordenen.
Ad pkt. 2. Formandens beretning.
Ja- så er tiden inde til at aflægge beretning for året der gik
igen. I 2003 har der ikke været de store ryk i klubben.
Vores hjemmeside er blevet rigtig god takket været Jens Koch’s
store arbejde med at ajourføre siden hele tiden, dels med
mange gode tips, men også med billeder og beskrivelser af
klubbens træf. Her kan klubbens medlemmer altid se hvilke
arrangementer der er i klubben og beskrivelser af dem som har
været der.
Klubbladet er der også kommet lidt gang, men det er stadigt
svært at få relevant stof til bladet. Som det er sagt før er
bladet en mulighed for medlemmerne at få et budskab ud til
andre. Så hvis du har noget, så send det frem til vores
redaktør, gerne i digital form.
2003 bød på 2 træf. Det første fandt sted i Bogense hvor 15
både mødte op. Desværre kunne jeg ikke selv deltage idet vi
lige havde købt nyt hus, men det er en helt anden historie. Men
billederne på hjemmeside viser at det var et rigtigt hyggeligt
træf.
I øst gik turen til Hundested hvor vejret også viste fra den fine
side selv om vi var midt i september.
Turudvalget havde allieret sig med Rita og Peter ,fra
Hundested, som stod for et godt arrangement.
Besætningerne i de 17 både som deltog fik i hvert fald en
rigtig oplevelse med lidt historie om Knud Rasmussen og hans
kærlighed til Grønland, samt hyggeligt samvær.
Der skal lyde en stor tak til alle som har været med til at
arrangerer disse ture, uden dem ville klubben ikke kunne leve.
Allerede nu ligger træffene for 2004 klar. I maj går turen til
Juelsminde, hvor bl.a. Lars Nielsen vil fortælle om deres
langtur til Holland/ Belgien. Til august er det Helsingør der står
for skud.
Her venter der mange spændende oplevelser, idet Baltic Sail
anløber havnen. Hvis du vil vide mere om disse ture, kan du
læse om det på vores hjemmeside eller i klubbladet.
På bestyrelsessiden har der ikke været det store arbejde i det
forgangne år, men vi påtænker at revidere vores vedtægter, så
de er tidssvarende. Dette arbejde vil ligge klar til næste
generalforsamling. Der er planlagt at der skal være min. 4
møder om året. Så har du noget som skal behandles kan på et
møde, kan det skrives til mig. Som noget nyt vil du altid kunne

læse et referat fra bestyrelsesmødet i vores blad.
Jeg har talt med Ib Jacobsen, ShipShape om muligheden for en
tur til Finland for at se Siltala værftet. Ib har haft kontakt til
værftet, og vi er meget velkomne, så jeg vil lidt senere i dag
tage dette punkt op.
Til sidst vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen for et godt
samarbejde i 2003 og en speciel tak til Ib Jacobsen, ShipShape
for hans donation af billetter og et kontant tilskud til
generalforsamlingen.
Ad pkt. 3. Regnskab og budget.
Kassereren Søren Leth gennemgik regnskabet for sidste år
(som forinden var blevet godkendt af revisor og udsendt til alle
medlemmer sammen med indkaldelse til generalforsamlingen).
Der har i det forløbne år været et lille underskud, som også var
”kalkuleret”, idet man tidligere er blevet enige om at klubbens
formue ikke blot skal vokse, man skal bruge af pengene til
gavn for medlemmerne.
På forespørgsel om en ret stor stigning i omkostningerne til
klubbens medlemsmøder kunne kassereren orientere om, at
disse skyldtes nogle regninger fra året før, som først var
bogført i dette års regnskab.
Klubbens medlemstal ligger nogenlunde fast med lige mange
afgange / tilgange og er p.t. på ca. 140 medlemmer.
M.h.t. omkostninger til turaktiviteter orienterede formanden
om, at klubbens midler netop skal anvendes ved de
arrangerede træf for hhv. øst og vest, og skal være en slags
”gulerod” for at komme. Ved deltagelse i disse arrangementer
får man valuta for sit kontingent, idet klubben ved de seneste
træf har betalt middag og morgenmad til deltagerne! Dette vil
man fortsætte med for at skabe mere fokus på
arrangementerne og for at man skal lære hinanden bedre at
kende.
At omkostningerne til sidste års generalforsamling var blevet
overskredet med 100 % skyldtes, at der fra Messerestauranten
var kommet regninger til efterbetaling, idet det havde været
uklart, hvem der skulle betale for hvor meget. Klubben måtte
derfor betale.
Budgettet for kommende år blev forelagt, og efterfølgende blev
såvel regnskab som budget godkendt.
Ad pkt. 4. Kontingent for 2005.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, kr. 150,00.
Redaktøren Kaj Petersen nævnte, at klubbladet vil blive dyrere
at fremstille fremover, idet porto m.v. stiger. Man mente dog i
bestyrelsen, at disse penge måtte kunne findes, så det ikke
blev nødvendigt at lade kontingentet stige af denne grund.
Uændret kontingent blev vedtaget.
Ad pkt. 5. Kommende aktiviteter.
Formanden orienterede om de planlagte træf for hhv. VEST til
Juelsminde i dagene 21.-23. maj 2004 og for afd. ØST til
Helsingør i dagene 13.-15. august 2004. Begge ture er
beskrevet på Nauticat Clubs hjemmeside. Der er endvidere
planer om en tur til Isefjorden i maj måned.
Carl-Erik Anthonsen fortalte, at man havde talt med Ib

Jacobsen fra Shipshape om en evt. tur til Siltala Yacht i Finland
i maj/juni måned. Værftet ville sætte en dag af for et besøg på
”Nauticat-øen”, hvor der er en del at se på. Der blev drøftet
flere muligheder for et sådant arrangement, mht. eventuel
varighed, fly eller færge osv.. Turen vil være med deltagernes
egen betaling. Der var stor forhåndsinteresse for et sådant
arrangement, og bestyrelsen vil arbejde videre med
mulighederne.
Der var ikke indkommet yderligere forslag til kommende
aktiviteter.
Ad pkt. 6. Valg af formand.
Formanden blev genvalgt med applaus!
Ad pkt. 7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og en
suppleant
Mogens Sørensen var på valg og ønskede ikke genvalg. Der
blev bedt om forslag til et nyt øst-medlem, således at
bestyrelsens sammensætning afspejler den geografiske
spredning i medlemmerne. Medlem nr. 216, Lone Otte blev
valgt.
Ad pkt. 8. Valg af revisor.
Revisor Bettina Hansen var villig til genvalg og blev valgt.
Ad pkt. 9. Valg af turudvalg ØST/VEST.
Turudvalg ØST vælges på ”ØST-generalforsamlingen”.
Turudvalg VEST på ”VEST-generalforsamlingen”. Lotte Biatel
har ikke båd mere og foreslog derfor, at et nyt medlem kom til.
Det blev medlem nr. 183, Peter Nyvang Hansen. Jan
Blinkenberg Nielsen fortsætter.
Ad pkt. 10. Evt.
Kassereren nævnte, at i den vedtægtsændring, som skal
bearbejdes i det kommende år, vil man indføre, at der skal
vælges en revisor-suppleant.
Der blev bedt om at få et nyt billede af formanden i bladet,
hvilket denne lovede :-)

