GENERALFORSAMLINGEN 2007
Referat af ordinær generalforsamling ligger under billederne hilsen
Redaktør Leo Bergsted Mortensen:

Formanden åbner generalforsamlingen 2007

Flotte damer - Eva Johansen blev valgt til referent

En lyttende forsamling

En enlig mand i hyggeligt selskab

Godt med benplads

Mikkel præsenterer Nauticat værftets repræsentanter

Det var en fremragende frokost - ros til Marina Minde og ShipShape

Carl Erik i samtale med værft repræsentanterne & Mikkel

Nauticat værftet i Åbo i Finland har eksisteret siden 1966

Luftkaptajn Kurt Johansen - god & stabil stofleverandør til bladet

Sikke et et par pæne mennesker

Godt med en enkelt Carlsberg

Hyggeligt at komme til Jylland - siger den smilende dame

Torben slapper af nu hvor regnskabet er godkendt

Vi har det dejligt
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat af Generalforsamlingen lørdag den 24. februar 2007
på Restaurant Marina Syd, Skamlingsvejen 5, Kolding.
1. Valg af dirigent




Formanden bød velkommen og åbnede generalforsamlingen ved at foreslå Leo Bergsted
Mortensen som dirigent
Leo Bergsted Mortensen (LBM)blev valgt.
LBM bød velkommen og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og at der var et
pænt fremmøde på trods af snevejret. Eva Johansen blev valgt til referent.

2. Formandens beretning.
 Blev godkendt.

3. Godkendelse af regnskab og budget for 2008.
 Fremlagt og godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent for 2008.
 Uændret kontingent blev foreslået og vedtaget: 160,00 kr. om året.
5. Evt. kommende aktiviteter.
 Formanden orienterede om den kommende tur til Finland, som der er lagt et meget seriøst arbejde
i. Turen starter torsdag den 31. maj og strækker sig weekenden over.
 Turudvalgene i Øst og Vest arrangerer træf.
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
 Det viste sig, at der var 3 på valg:
 Næstformand Leo Bergsted Mortensen: genvalgt.
 Kasserer Torben Møller Christensen: genvalgt.
 Bestyrelsesmedlem Svend Risvig: genvalgt.
 Suppleant Johnny Dilling, nyvalgt.
7. Valg af revisor, supp., turudvalg Vest, bladudvalg, hjemmeside.
 Revisor Bettina Hansen: genvalgt
 Revisor suppleant Iris Møller Christensen: nyvalgt.
 Turudvalg Vest Svend Risvig: genvalgt.
 Svend Risvig blev bemyndiget til at finde 2 personer for at få turudvalgene til at fungere.
 Redaktør / Webmaster Leo Bergsted Mortensen (LBM): blev genvalgt på trods af, at han forsøgte at
blive afløst.
 Bladet og hjemmesiden er limen i Nauticat klubben
 LBM fortalte: For 6 år siden udviklede jeg bladet sammen med en Redaktør fra Gråsten fra et være
nogle A4 sider, til det det er i dag. Bladstarten var et større arbejde dels med at lave et pænt layout
og dels med at finde et firma som ville trykke bladet til en fornuftig pris, derudover skulle der
træffes økonomiske aftaler med klubbens hovedsponsor ShipShape.
 LBM sagde, at hvis nogen er utilfreds med at bladet ikke kun omhandler bådtypen Nauticat, så kan
de medvirke til at ændre herpå, ved at indsende artikler. Generalforsamlingen tilkendegav sin
enighed.
 Det er et stort arbejde at være Redaktør, der skal findes stof og tegnes annoncer.
 Der mangler konstant stof fra medlemmerne, hvilket gør det nødvendigt for redaktøren at opsamle
artikler hist og pist.
 Hjemmesiden er ikke bygget op omkring den gamle hjemmeside, LBM sagde at den gamle stadig
eksisterede – og at han havde bygget den nye op fra bunden og at den er progressiv således, at alle
medlemmer kan gå ind og skrive på den, der kan debatteres, sælges udstyr og diskuteres world
wide.
 Nauticat Norge har sendt en mail til LBM, og spurgt om de kunne komme med i samarbejdet
omkring hjemmesiden (måske også om bladet). LBM syntes at det kunne være spændende med et
sådant samarbejde og anbefalede generalforsamlingen at man indgik i et samarbejde / et spirende
nordisk samarbejde. Forslaget fik generalforsamlingens fulde accept og godkendelse.
8. Eventuelt.
 Torben Møller Christensen oplyste om hvordan medlemslisten fungerer.
 Svend Risvig foreslog, at man samledes i løbet af vinteren i en weekend f.eks. på Fyn eller et andet
sted. Svend Risvig fik generalforsamlingens opbakning til at arbejde videre med sagen.

Referent.
Eva Johansen Englandsgade 36 -3sal 6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 16 64

