Referat fra Generalforsamlingen
Lørdag den. 23. februar på Restaurant Røgeriet på Rungsted Havn.
1. Valg af dirigent
Formanden bød velkommen og åbnede generalforsamlingen ved at foreslå Leo Bergsted
Mortensen (LBM) som dirigent. LBM blev valgt uden
Leo
modkandidat.
LBM bød velkommen og konstaterede at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning.
Formandens beretning blev godkendt. Den kan læses
andet sted i bladet.

3.

Godkendelse af regnskab for 2007 og budget for 2008.
Torben Møller Christiansen (TMC) gennemgik
regnskabet. Regnskabet blev godkendt.

Carl Erik

TMC og LBM gennemgik budgettet. Budgettet blev
godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent for 2009.
Kontingentet blev foreslået uændret til kr. 160,00 om året.
Kontingentet blev vedtaget.
Torben

Sikke mange søde menesker der var på generalforsamling 2008

5. Valg af formand.
Da Carl-Erik Antonsen (CEA) efter mange år på formandsposten ønskede at fratræde, blev
LBM forslået som ny formand. LBM blev valgt som ny formand.

6. Valg af bestyrelsesmedlem + suppleant.
Da vi i årets løb har sagt farvel til Svend Risvig (SVR), der har solgt sin båd, manglede der 2
bestyrelsesmedlemmer + suppleanter.
Johnny Dilleng Jensen (JDJ) der blev valgt til suppleant sidste år og indtrådte i bestyrelsen da
SVR fratrådte, blev foreslået som nyt
bestyrelsesmedlem, JDJ blev valgt.
Til nyt bestyrelsesmedlem blev foreslået Marianne
Davidsen (MDA). MDA blev valgt.

Som første suppleant blev foreslået Steen Holm (STH). STH blev valgt.
Som anden suppleant blev foreslået Johannes Hornbæk (JHO). JHO blev valgt.

7. Valg af revisor + suppleant
Til revisor blev foreslået den nuværende revisor Betina Hansen (BHA). BHA blev genvalgt.
Der var ingen forslag til revisor suuppleant, Anne Nielsen(ANI) tilbød at påtage sig opgaven,
ANI blev valgt.
Tur udvalg Sjælland:
Jan Blinkenberg (JBL)
Peter Nyvang (PNY)
Marianne Davidsen (MDA)
Tur udvalg Jylland:
Niels Katballe (NKA)
Tonni Friis (TFR)
Fritz Hansen (FHA)

8. Indkomne forslag
Der var indkommet et forslag fra flere medlemmer, om muligheden for at kunne udnævne
æresmedlemmer.
Forslaget indebar vedtægtsændringer til §3, med følgende ordlyd
§3.1 ÆRESMEDLEM
Efter indstilling fra menige medlemmer eller bestyrelsen, kan bestyrelsen udnævne
æresmedlemmer blandt de medlemmer, som man skønner, har ydet en stor og mangeårig indsats
for Nauticat Club Danmark, eller på anden måde har virket for fremme af godt kammeratskab
og godt sømandsskab.
Æresmedlemmer vil modtage diplom på værdigheden og vil være kontingentfri i resten af
medlemsperioden.
Der blev forespurgt om vi i henhold til vedtægterne kunne stemme om dette punkt.
I henhold til §8 kan vedtægtsændringer foretages såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer
stemmer for forslaget.
Forslaget blev vedtaget.

9. Eventuelt
LBM informerede om samarbejdet med vores Norske søsterklub, der ønsker deres egen identitet
på hjemmesiden såvel som i klubbladet, hvilket ikke var uderforstået da vi sagde ja til deres
forespørgsel om et samarbejde.

I et forsøg på samarbejde med vores søsterklubber, kan vi arbejde på en fælles overbygning for
klubberne i Norge, Sverige og Danmark.
Det blev fra medlemmer oplyst, at der også er klubber i England og Tyskland.
Det blev besluttet at vi forsøger et samarbejde om fælles overbygning, med vore to søster
klubber i Norge og Sverige. Så må tiden og ressourcerne vise om den skal og kan dække mere.
Et sådan samarbejde falder fint i tråd med §2, kontakt til klubber i andre lande.

LMB kunne desuden oplyse, at hjemmesiden ikke har været så funktionel som ønsket, vi er
blevet bestormet med spam. Dette skal i dag fjernes manuelt en af gange, af LBM.
Det blev derfor besluttet at indkøbe et program til ca. 1.000 kr, der kan fjerne disse spam.
LBM opfordrede medlemmerne til at anvende hjemmesiden mere, bl.a. handel siden. Man må
ikke sætte sin båd til salg på hjemmesiden, men alt muligt andet, det behøver ikke nødvendigvis
at være bådudstyr.

LBM har fået udfærdiget en velkomstfolder til nye medlemmer. Folderen indeholder lidt om
klubben, turudvalg, træf etc. Der er ikke navne på bestyrelsesmedlemmer og turudvalg i
folderen. Nye medlemmer vil modtage denne folder samt en lille stander.
Det blev besluttet at fortsætte med velkomst projektet.

Mogens Sørensen foreslog, at klubbens medlemmer, gerne hvert år, køber ny stander, i stedet
for at sejle rundt med en stander der er laset.
Mogens Sørnsen
CEA afsluttede generalforsamlingen, med tak for
den tillid der var blevet vist ham, i de år han har
haft formandsposten.

Gordon Skinner fra Shipshape deltog i det videre
arrangement. Gordon fortalte om de ændringer,
der var sket i ShipShape. Gordon oplyste, at han
håbede på et endnu bedre samarbejde med
Nauticat Club Danmark og dens medlemmer i fremtiden. Står du som Nauticat ejer med et
problem, du mangler måske en reservedel, kan du kontakte Gordon med dit byggenummer på
båden. Ud fra byggenummeret kan der i mange tilfælde skaffes lige den rigtige del fra værftet til
din båd. Værftet i Finland har en sagsmappe på hver enkelt båd. Gordon kunne desuden oplyse,
at for de nyere både, har værftet desuden skabelonerne til hynderne, så skal du have nye hynder
er dette også en mulighed.

JBL oplyste at Øst træffet bliver i Pinsen, fredag den 9. til mandag den 12. maj 2008 i Dragerup
marina, Holbæk.
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Bemærkning fra Formanden
Med henvisning til tidligere generalforsamling: Bestyrelsen har tidligere fået
generalforsamlingens accept til at supplere sig selv, således at sammen sætningen i bestyrelsen
består af 2 fra Sjælland, 1 fra Fyn og 2 fra Jylland fastholdes.

Leo Bergsted Mortensen

