Referat fra Generalforsamlingen
Lørdag den. 28. februar 2009 på Kryb-I-Ly Kro, Taulov, Fredericia.

Til generalforsamlingen var der møde 31 deltagere samt to gæster, Martin Rasmussen fra
New ShipShape og Martin Gustafsson fra Nauticat Yacht Oy (værftet i Finland)
Johnny Dilleng Jensen bød velkommen. Hvorefter Martin Rasmussen fik ordet.
Martin Rasmussen fortalt om sin erfaring indenfor bådbranchen, om sit forhold til
Nauticat-bådene, der altid har stået som fantastisk kvalitet, hvor der ikke bliver gået på
kompromis med kvaliteten.
Martin Rasmussen har, sammen med Torben Christensen, overtaget ShipShape, firmaet
fortsætter under navnet New ShipShape. Ud over Nauticat forhandler de den italiensk
producerede Cranchi.
Herefter fik Martin Gustafsson ordet.
Martin Gustafsson delte en folder ud om den ny NC 441, en ny variant af NC 44, ud fra
billederne en rigtig flot båd, den er på markedet nu.
Til efteråret kommer der en ny NC 525, ligesom flere af de øvrige modeller er under
opgradering.
Martin Gustafsson kunne desuden fortælle os, at ordrebogen stadig var fuld og der stadig
var lang leveringstid på en ny båd.
Martin Rasmussen og Martin Gustafsson tog herefter af sted til bådudstillingen.

Johnny åbnede generalforsamlingen med første punkt.
1. Valg af dirigent
Bestyrelsens forslag hertil var Carl-Erik Antonsen, der blev valgt uden modkandidat.
Carl-Erik konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Bestyrelsens beretning.

Bestyrelsens beretning blev fremlagt af Marianne Davidsen.
Medlem 188 – Anne Nielsen fandt beretningen meget fyldestgørende, oplysende og
positiv.
Medlem 80 – Carl-Erik Anthonsen fandt at det virkede lidt mystisk at vi ikke fra
bestyrelsens side har informeret bedre herom.
Johnny kunne oplyse at vi på baggrund af advokattruslerne valgte at tie sagen ihjel.
Medlem 283 – Elin Bjerg kunne oplyse at der var sendt indlæg til bladet – til den
tidligere redaktør – uden at man havde fået svar herpå.
Medlem 80 – Carl-Erik Anthonsen oplyste at redaktøren altid var i sin gode ret til at
fravælge materiale, da der kunne være materiale, der ikke ville være i
overensstemmelse med klubbens etiske ønsker.
Marianne oplyste, at alle naturligvis har krav på at få et svar på det fremsendt,
hvilket vi fra bestyrelsens side mener vi også opfylder i dag.
Medlem 332 – Erik Eriksen spurgte om alle medlemmer nu ville blive informeret
om det der er sket i bestyrelsen.
Marianne oplystet at det ville alle blive, da beretningen både kommer i bladet og på
hjemmesiden.
Beretningen blev herefter godkendt.

3. Godkendelse af regnskab for 2008 og budget for 2009.
Torben Møller Christiansen gennemgik regnskabet, herunder at sponsoratet sidste år
var en direkte betaling for mad og lokaler ved generalforsamlingen.
Medlem 193 – Leo Andersen ville herefter gerne have oplyst hvad beløbet ud for
generalforsamling dækker.
Medlem 80 – Carl-Erik Anthonsen kunne oplyse at det var betaling for den genstand
klubben gav ved generalforsamlingen.
Regnskabet blev godkendt

Torben gennemgik budgettet.
Medlem 188 – Anne Nielsen ville herefter gerne vide, om vi med denne udvikling
ville lukke klubben i 2010.
Johnny informerede om økonomien vedr. bladet, tab af de fleste annoncører samt at
vi p.t. har kontakt til et andet trykkeri der har givet os et tilbud på ca. 7.500 mod de
ca. 10.000 vi i dag giver pr blad.
Medlem 283 – Elin Bjerg ville herefter gerne vide, om den fratrådte formand på
dette punkt havde trukket i trådene.
Marianne kunne oplyse at flere annoncører umiddelbart efter formandens fratrædelse
havde meddelt at de ikke længere ønskede at annoncere i bladet.
Medlem 328 – Peter Wolf ville gerne vide om man var frit stillet til at kontakte
mulige annoncører til bladet.
Marianne oplyste, at han foregreb begivenhedernes gang lidt, da dette egentlig lå
under eventuelt, men bestyrelsen ønskede at nedsætte et annonceudvalg med Ove V.
Olesen som formand. Når man som medlem er ude og hverve nye annoncører
kontakter man Ove herom.
Peter Wolf stillede sit kandidatur til rådighed her annonceudvalget.
Budgettet blev herefter godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent for 2010.
Kontingentet blev foreslået hævet til kr. 200,00 om året. Kontingentet blev vedtaget.

5. Valg af formand.
Bestyrelsen forslog Jens Koch, der har varetaget teknisk udvalg de sidste fire
måneder og dermed allerede har et tæt samarbejde med bestyrelsen. Jens blev valgt
som ny formand.
Jens takkede for valget.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer + suppleanter.
Ove V Olesen samt klubbens kasserer Torben Møller Christiansen er på valg
Begge blev genvalgt.

Som suppleant blev foreslået Peter Wolf, Peter blev valgt.
Som suppleant blev foreslået Elin Bjerg, Elin blev valgt.

7. Valg af revisor + suppleant samt udvalg.
Til revisor blev foreslået den nuværende revisor Betina Hansen, Betina var ikke til
stede, men havde meddelt bestyrelsen at hun modtog genvalg. Betina blev genvalgt.
Til revisor suppleant blev foreslået den nuværende suppleant, Anne Nielsen, Anne
blev genvalgt.

Tur udvalg ØST, er ikke på valg i år, men består af:
Jan Blinkenberg Nielsen
Peter Nyvang Hansen
Peter Wolf

Tur udvalg VEST:
Jens Kock har allerede arrangeret træf i Haderslev, Jens blev valgt.
Henry Bork Hansen tilbød at assistere, Henry blev valgt.

Annonceudvalg:
Ove blev valgt.

Peter Wolf blev valgt.

Det nordiske samarbejde.
Johnny oplyste at han var i kontakt med de øvrige nordiske lande, han arbejder videre
med ideerne fra sidste års generalforsamling.

Marianne informerede om følgende udvalg der ønskes nedlagt.
DEUS (det europæiske samarbejde)
Dette er meget ressourcekrævende.
Naturudvalget.
Ikke at vi ikke skal passe på naturen, men dette er ligeledes meget omfattende og
ressourcekrævende, der finde i dag gode foreninger der tager hånd om naturen til
alles bedste.
Begge udvalg blev nedlagt.

8. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til bestyrelsen.

9. Eventuelt
Jens fortalte om teknisk udvalg, herunder at han stadig har god kontakt med værftet i
Finland, ligesom han via sin assistance til danske bådejere som teknisk ansvarlig har
oparbejdet en rigtig bred kontaktflade der naturligvis også vil blive anvendt for Nauticat
Club Danmark.
Carl Erik fortalt fra værft besøget, hvordan man, ud fra byggenummeret du oplyste,
gik i arkivet og fandt hele den gamle og støvede byggesag frem på båden. I de sager
han så deroppe, hvoraf nogle var ret gamle, var der meget materiale inkl.

strømdiagrammer. For nyere sager, de senest 10 til 15 år, har de også skabelonerne til
hynderne i båden.
Carl Erik foreslog at de enkelte bestyrelsesmedlemmer burde have et mindre lager af
standere i båden, hvor man så kan handle direkte.
Marianne kunne oplyse at det allerede var besluttet efter sidste sommers oplevelser.
Jens vil godt holde foredrag om el/elektronik ombord. Disse foredrag kan foregå i din
lokale sejlklub hvor du som medlem af Nauticat Club Danmark er medlem og
deltager. Jens skal have dækket de omkostninger han har til dette, men ikke et
honorar.
Johnny fortalte at vi i bestyrelse havde valgt at udnævne Rita og Peter Schonning
som æresmedlem. Rita og Peter har været med fra klubbens spæde start, de har
igennem alle årene arbejdet aktivt for klubben. Træffene i øst er blevet den succes de
er, takket være den kæmpe indsats Rita og Peter har ydet. Når andre sprang fra, greb
Rita og Peter stumperne og fik arrangeret et godt og vellykket træf.
Rita og Peter får overrakt et diplom på værdigheden som æresmedlem. Diplomet vil
blive overrakt ved en senere lejlighed, da Rita og Peter måtte melde fra grundet en
ski-skade.
Johnny afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden, samt oplyse
at der for de tilmeldte var frokost kl. 13.00 og middag med bal kl. 19.00.
Marianne Davidsen

