Referat af ordinær generalforsamling i Nauticat Club Danmark den 25. februar 2005.
Ad pkt. 1. Valg af dirigent.
Leo Bergsted Mortensen blev foreslået og valgt. LBM bød velkommen og konstaterede at generalforsamlingen var
lovligt indkaldt. 37 havde tilmeldt generalforsamlingen. Der var afbud fra Søren Leth og Lone Otte. 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.
Gengivet nederst på siden.
Ad pkt. 3 Årsregnskab.
Formanden gennemgik regnskabet, idet Søren Leth var på ferie.
Regnskabet blev godkendt.
Ad pkt. 4 Fastsættelse af kontingent.
Uændret kontingent.
Ad. Pkt. 5 Kommende aktiviteter, herunder indkommende forslag.
Bestyrelsen have fremlagt nye vedtægter for klubben.
Formanden gennemgik vedtægterne i grove træk.
Medl.nr. 98 Bent Møller Pedersen gjorde bestyrelsen opmærksom på at § 10 mangler en mere præcis formulering.
Bestyrelsen fik mandat til at præcisere § 10.
Forslaget blev vedtaget, men der kræves i flg. vedtægterne § 8 genbehandlet p.g.a manglende fremmøde.
Forslaget blev henlagt til den ekstraordinære generalforsamling.
Bestyrelsen vil prøve på at får lagt en tur til værftet i Finland i 2006.
Jens Koch nr. 23 vil arbejde på en tur til Haderslev.
Der var indkommet et forslag fra Meta Og Mogens Sørensen nr. 123,
om at dele landet op i flere tur-regioner. Forslaget faldt sammen med
med Svend Risvig’s ,nr. 233, og Freddy Drescher nr. 165, bøn om at der var for store afstande til træffene i
Midtjylland, når man kommer oppe nord fra.
Det blev vedtaget at der blev nedsat et udvalg, som skulle tage sig af det nordjyske. Svend Risvig nr. 233 og
Freddy Drescher nr. 165 blev valgt til dette udvalg.
Jens Koch gennemgik vores hjemmeside nye log in funktion. Siden vil blive opdelt i en åben og en lukkede del,
således at vi kan have medlemslister m.v. i den lukkede del. Oplysninger om password vil blive bragt i næste
klubblad.
Ad pkt. 6 Valg af formand.
Punktet var kommet ind i dagsordenen ved en fejl, idet han først er på valg til næste år, men der var bifald til
formanden.

Ad pkt. 7 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer en suppleant.
Svend Risvig nr. 233 og Leo B Mortensen nr. 174 blev valgt.
Jens Koch nr. 23 blev valgt til suppleant.
Ad pkt. 7 Valg af revisor.
Bettina Hansen nr. 194 modtager genvalg.
Ad pkt. 9 Eventuelt.
Formanden havde glemt Ivan Johansen’s nr. 133 forslag om salg af både gennem klubbladet/hjemmesiden.
Som tidligere nævnt vil klubben ikke gå ind og konkurrer med Shipshape, som er klubbens største sponser.
Referat af ekstraordinær generalforsamling i Nauticat Club Danmark den 25. februar 2005.
Ad pkt.1 Afstemning om fremsendte ændringsforslag til vedtægterne.
Vedtægterne blev vedtaget.
Generalforsamlingen blev herefter afsluttet af formanden som sagde tak til dirigenten og den øvrige
generalforsamling for et godt møde.
****************************************************************************
Formandens beretning for 2004
Ja – så er tiden inde til at jeg igen skal sige lidt om klubbens status. Et år er jo i realiteten ikke ret lang tid, og jo
ældre man bliver jo hurtigere går tiden. Men nok om det !
2004 blev et år vejret ikke var det bedste, og det gik jo lidt ud over de ture der arrangeret.
Trist, men det er vi jo ikke herrer over. Turen som Lars Nielsen og co. blev aflyst p.g.a. af det dårlige vejr. Turen til
Helsingør blev da til noget, men der var skolerne også begyndt.
15 både + 2 hjemhørende både deltog i træffet, hvilket må siges at være ganske pænt. Man kan dog undre sig over
at der ikke var nogen både fra Sundet.
Der var sat stor lid til at Baltic Sails ville blive et spændende indslag, men jeg må sige det var lidt skuffende. Det
kunne tur-udvalget jo ikke vide. Derimod var det et par dejlige dage i hyggeligt samvær med medlemmerne.
Men allerede nu er der lagt planer for dette års turer. Jens Koch er ved at arrangere en tur til Haderslev i Kr.
Himmelfartsferien
Peter Nyvang og Jan Blinkenberg er i gang med en tur til vikingernes by Frederikssund den 17-19 juni, hvor vi bl.a.
skal til vikingespil.
SÅ RESERVER DATOERNE ALLERDE NU!!!!
Klub bladet CAT-A-LOG har det stadig svært. Det er næsten umuligt at få stof til bladet.
Vi bruger en del penge på dette blad, og det får til tænke på om de penge kunne bruges bedre på noget andet.
Men jeg vil godt endnu engang opfordre til at man sender noget til bladet.
Det kunne jo være at netop din historie kunne glæde andre.
Jan Petersen har meddelt mig at han ikke kan afse tid til at indsamle stof til bladet. Vi skal derfor senere i dag have
valgt en ny redaktør. Men jeg vil godt her sige tak til Jan for det fine arbejde han gjort.
Når vi nu er i gang med at sige tak vil jeg også nævne vores kassere Søren Leth, som mener der skal nye kræfter
til kassereposten. Det samme gælder Leo B Mortensen, vores næstformand som også trækker sig tilbage. Også her
skal der lyde en tak.
Så der er om lidt mulighed for at netop du kan få indflydelse på klubben og dens fremtid.
Vores hjemmeside køre godt takket være Jens Koch. Jens har arbejdet med at lave en lukket del af hjemmesiden.
Her vil der være mulighed for bring vores medlemsliste, således at man selv kan printe den ud, og med de
oplysninger man selv synes er relevante. Jens vil fortælle lidt om det lidt senere. Men også her er stof, billeder og
tekniske tips en mangelvare – så se nu og komme ud af starthullerne. Vi skal alle være med til at skabe den klub
!!!!
Bestyrelsen har arbejdet på at modernisere vedtægterne. Der er ikke sket de store omvæltninger, men der er
anvendt et lidt mere moderne sprogbrug. Men herom senere.
Til sidst vil jeg gerne en stor tak til Henry Bork medl.nr. 30 for de fine labels han har lavet til klubben.
Der skal også lyde en tak til Ib Jacobsen ShipShape for hans donation af fribilletter og et kontant tilskud til
generalforsamlingen. Som jeg har sagt det før er det medvirkende til at vores generalforsamling bliver en hyggelig
dag med mange indtryk.
TAK

