Referat fra Generalforsamlingen
Lørdag den. 26. februar 2011 på Hørning Kro & Hotel, Hørning.
Til generalforsamlingen var der mødt 32 deltagere heraf 18 stemmeberettigede.
Jens Koch bød velkommen.
Jens Koch åbnede generalforsamlingen med første punkt.

1. Valg af dirigent
Bestyrelsens forslag hertil var Henning Pedersen, der blev valgt uden modkandidat.
Henning konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning.
Bestyrelsens beretning blev fremlagt af Jens Koch.
Se beretning i Cat-a-Log.
Medlem 335 – Bent Nielsen roste formanden – og bestyrelsen for det gode arbejde.
Beretningen blev herefter godkendt.

3. Godkendelse af regnskab for 2010 og budget for 2011.
Torben Møller Christiansen gennemgik regnskabet. Vi har i regnskabsåret 2010 fået 12 nye
medlemmer. Årets resultat blev desværre et underskud på 3.046 kr. men en væsentlig forbedring
i forhold til det budgetterede underskud på 17.000 kr.
For budgettet kunne Torben oplyse, at det springende punkt som altid var fakturerede annoncer.
For omkostninger generelt er der forsøgt at tage højde for en almindelig prisstigning. Der er ikke
budgetteret med indkøb af nye standere, men det kan være der bliver behov for dette. Budgettet
udviser et overskud på 4.100 kr.
Medlem 335 – Bent Nielsen, ønskede oplyst hvorfor kontingentet i budget 2011 var sat til
32.500 kr. når vi i 2010 kun havde haft en indtægt på 24.000 kr.
Torben oplyste, at det var den kontingentstigning, der blev besluttet på sidst års
generalforsamling, der ville give denne forøgede indtægt.
Medlem 283 – Elin Bjerg, tilgodehavende kontingent, hvad dækker dette.
Torben oplyste, at det var medlemmer, der endnu ikke havde betalt kontingent for 2010.
Regnskabet og budget blev herefter godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent for 2011.
Bestyrelse forslog kontingentet uændret..
Kontingentet blev enstemmigt vedtaget.
5. Valg af formand.
Jens Koch ønskede ikke genvalg som formand.
Bestyrelse forslog Peter Wolff, der var ikke andre forslag til formandsposten. Peter blev valgt til
ny formand.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer + suppleanter.
Ove V. Olesen og Torben Møller Christensen er på valg.
Ove V. Olesen modtager genvalg.
Torben Møller Christensen ønsker ikke genvalg.
Til kasserer jobbet forslog bestyrelsen forslog Pia Ankersen. Ligeledes forslog bestyrelsen Jens
Koch i stedet for Peter Wolff, der nu var blevet valgt til formand.
Der blev ikke opstillet flere kandidater.
Ove V. Olesen blev genvalgt.
Pia Ankersen blev valgt.
Jens Kock blev valg.
Elin Bjerg modtog genvalg som suppleant.
Bent Nielsen stille også op som suppleant, hvorefter Elin trak sit kandidatur.
Bent Nielsen blev herefter valgt som suppleant.
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 var ikke til
stede, men havde meddelt bestyrelsen, at hun modtog genvalg. Anne blev genvalgt.
Tur udvalg VEST er på valg.
Jens Koch og Henry Borch Hansen modtog begge genvalg. Der var ikke yderligere kandidater.
Bagge blev genvalgt.

8. Indkomne forslag
Der var indkommet to forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændringer.

Forslag 1 var en ændring til §4. Hvor der ønskedes indføjet Kontingentopkrævningen udsendes,
primært via mail, i januar og skal være betalt senest 1. februar samme år.
Begrundelsen for denne vedtægtsændring var, at vi på en tidligere generalforsamling havde
vedtaget at opkrævninger, så vidt det er muligt, udsendes på mail, for at spare porto, samt ved at
indføje at betalingen skal have fundet sted senest den 1. februar, kan vi sikre, at man skal have
betalt kontingent for at kunne deltage i årets generalforsamling og dermed have stemmeret ved
generalforsamlingen.
Forslaget blev vedtaget med 18 stemmer for, 0 imod, 0 blanke.
Forslag 2 var en vedtægtsændring til §10. Her ønskedes fjernet en sætning, Formanden vælges
normalt på lige årstal.
Begrundelse for denne vedtægtsændring var at skabe overensstemmelse mellem §7 og §10. I §7
er dagsordenen for den ordinære generalforsamling, heri står der, hvert år valg af formand,
hvilket også har været praktiseret.
Ved at fjerne denne sætning i §10 er der overensstemmelse mellem de to paragraffer, samt det
hidtil praktiserede.
Forslaget blev vedtaget med 18 stemmer for, 0 imod, 0 blanke.

9. Eventuelt
E-mail adresser
Medlem 335 – Bent Nielsen, fortalte at der er mulighed for, at sætte et system op, så
medlemmerne selv kan vedligeholde adresserne.
Medlem 292 – Karsten Kristiansen oplyste, at vi burde fortage endnu en vedtægtsændring;
Medlemmerne er til en hver tid selv ansvarlige for at deres e-mail adresse er korrekt.
Debat forum
Medlem 292 – Karsten Kristiansen, kunne vi ikke få et debatforum på hjemmesiden styret af
log-in.
Medlem 335 – Bent Nielsen, muligheden forligger i Google Group.
Medlem 292 – Karsten Kristiansen, vil gerne hjælpe kluppen med at få dette sat i drift.
Nyt tiltag
Jens Koch fortalte at da vi ikke længere modtager sponsorstøtte fra ShipShape har vi i bestyrelse
diskuteret muligheden for, at medlemmer, der ønsker dette, kan sætte deres båd til salg via
klubbens hjemmeside.

Medlem 293 – Johnny Davidsen syntes dette er en glimrende ide, det vil måske få ShipShape til
igen at sponsere klubben.
Medlem 292 – Karsten Kristiansen, der er vel ikke noget, der er mere naturligt, men det bør
være gratis for medlemmerne, man kan jo annoncere gratis andre steder.
Peter Wolff, det var meningen, at et lille bidrag for annonceringen skulle dække det hul vi har i
manglende sponsorstøtte.
Peter Wolff oplyste, der er intet til hindrer for, at vi har både til salg via hjemmesiden.
Medlem 359 – Jesper Ankersen, det er naturligt, at bådene bliver sat til salg via klubbens
hjemmeside.
Medlem 292 – Karsten Kristiansen, men det bør være gratis for medlemmerne.
Medlem 293 – Johnny Davidsen, Det er jo op til medlemmerne selv, om de også ønsker en
annonce i Cat-a-Log, så må der betales.
ShipShape
Peter Wolff har været i dialog med ShipShape, der stadig ikke har mulighed for at yde
sponsorstøtte, men nu annoncerer på lige fod med vore andre annoncører.
Martin fra ShipShape håber dog på et fortsat tæt samarbejde ShipShape og Nauticat Club
Danmark imellem. Martin er fremkommet med et par forslag hertil;
- En tur til værftet i Finland, hvor ShipShape er vært for rundvisning og middag. Rejsen,
lommepenge etc. er for egen regning. Køber man en helt ny båd, er der en betalt tur til værftet,
her har man mulighed for at se værftet, hvordan båden bygges, selv om man ikke er i en
investeringssituation.
- En indkøbstur til Palby i Kolding, med bus betalt af ShipShape fra Sjælland, øvrige
medlemmer kan så støde til i Kolding. Al indkøb foregår her via ShipShapes konto,
medlemmerne afregner direkte med ShipShape.
Fælles Nordisk Træf 2012.
Peter Wolff fortalte, at man fra de øvrige nordiske klubber havde opfordret Danmark til at
arrangere det næste Fælles Nordiske træf - der ønskes afviklet i 2012.
Vi har allerede et tæt samarbejde med klubben i Norge, denne klub er meget aktiv.
At arrangere et fælles nordisk træf kræver en indsats fra flere medlemmer, det er ikke en opgave
bestyrelse kan løfte alene.
Medlem 303 – Johnny Dilleng, Vi deltog i det fælles nordiske træf i Smögen, vi har fået mange
gode kontakter her og skal da også besøge hinanden igen. Et sådan træf kræver lidt mere end de
Øst og Vest træf vi allerede holder.

Medlem 359 – Jesper Ankersen, hvor mange deltog i det fælles nordiske træf?
Medlem 303 – Johnny Dilleng, der deltog 24 både heraf 4 danske. Vi fra Danmark fik indført
’åben båd’, det kendt man ikke til i Norge og Sverige, men man var begejstret for dette tiltag.
Peter Wolff, et sådan træf kræver mere planlægning end de almindelige træf.
Medlem 303 – Johnny Dilleng, Træffet skal naturligvis planlægges i lokalområdet, hvor det
skal afvikles.
Peter Wolff oplyste, at bestyrelsens forslag gik ud på, at turudvalgene, eventuelt med støtte fra
lidt flere medlemmer, kunne stå for afviklingen af et træf i 2012.
Medlem 303 – Johnny Dilleng, Det er altså ikke så svært, det minder meget om de almindelige
træf.
Medlem 292 – Karsten Kristiansen, er der et formelt samarbejde klubberne imellem?
Peter Wolff, Ja, vi har et formelt samarbejde. Den Norske klub, har oplyst, at et oplagt mål for et
fælles Nordisk træf vil være et sted syd for Anholdt.
Marianne Davidsen – bestyrelsen har talt om området omkring Grenå.
Medlem 292 – Karsten Kristiansen, hvad tid på året bliver det?
Medlem 303 – Johnny Dilleng, det er jo en fordel det er i sommerferien, der er jo mange der har
lang transportvej.
Medlem 283 – Elin Bjerg, det bør være i højsæsonen.
Medlem 283 – Elin Bjerg, forslog Johnny Dilleng kunne være ankermand for et fælles Nordisk
træf i 2012.
Peter Wolff, man kan måske lægge det i Rungsted hos ShipShape, der kan man ligge gratis med
en Nauticat.
Medlem 292 – Karsten Kristiansen, Skal vi ikke lade turudvalgene planlægge hvor det skal
være, der må være et mere spændende sted at ligge end i Rungsted.
Medlem 292 – Karsten Kristiansen, kan disse træf ikke gå på tur mellem landene?
Medlem 303 – Johnny Dilleng, Der har kun været et fælles Nordisk træf.
Medlem 293 – Johnny Davidsen, Det er ildsjæle, der planlægger træf, man kan ikke binde en
bestyrelse frem i tiden, det må være ad hoc.

Jens Koch, Der kan i forbindelse med et sådan træf, komme udgifter for klubben, udgifter der
måske/måske ikke kommer ind igen fra de deltagende både.
Medlem 283 – Elin Bjerg, Kan vi ikke pålægge bestyrelsen at kontakte Johnny Dilleng samt
turudvalgene for at arrangere dette?
Jens Koch, vi vil gerne, men vi mangler nogle ildsjæle til dette arbejde.
Peter Wolff, Vi må have en annonce i Cat-a-Log – Ildsjæle søges.
Man ønskede fra medlemmernes side, at bestyrelse arbejde videre med et fælles nordisk træf i
Danmark i juli 2012.
Træf i Vest og Øst i 2011.
Jens Koch oplyste, at man i Vest planlægger træf i Dyvig på Als – mere herom andet sted i Cata-Log.
Peter Wolff; Der kommer nyt fra Øst i Cat-a-Log, men det bliver formodentlig Hundested.
Invitation fra Norge
Peter Wolff fortale at Norsk Nauticat Klubb inviterer os med på en tur til Shetlandsøerne, mere
herom i bladet.
Turen er planlagt med start fra Norge den 2. juni og forventet retur til Norge igen den 10. juni.

Nordisk Nauticat Forum på Facebook
Medlem 303 – Johnny Dilleng kunne oplyse, at han er en af administratorerne på denne gruppe.
Der er p.t. ca. 35 medlemmer i gruppen der er et lukke forum. Baggrunden for dette forum er et
forsøg på at komme hinanden mere ved i Skandinavien, samt problemer i Sverige, hvor
bestyrelsen ønsker alt afviklet omkring Stockholm. Denne gruppe er en ren hyggeklub kun for
Nauticat-sejlere. Gruppen overvejer en vintertur til udlandet.
Medlem 283 – Elin Bjerg, kan vi ikke fra vores hjemmeside linke til denne gruppe.
Johnny Dilleng vil skrive lidt til bladet om denne gruppe, hvordan man opretter sig sikkert på
Facebook og ansøger om medlemskab. Ligeledes vil han sende linket til bestyrelsen.
Nauticat 39’ hjem fra Florida
Medlem 335 – Bent Nielsen, kunne oplyse at der skulle sejles en 39’ hjem fra Florida med start
den 16. april, hvis der er nogle erfarne sejlere der er helt vilde efter at deltage, mangler der
stadig gaster. Man betaler selv udgifterne så som flybillet. Den båd der skal sejles hjem har
ligget på land i flere år.

Lodtrækning
Jens Koch lod tre af de tilstedeværende medlemmer trække de heldige vindere.
Medlem nr. 280 Roald Jeppesen vandt standeren
Medlem nr. 348 Hans Clausen vandt mærkater
Medlem nr. 127 Hanne og Holger Lid vandt mærkater
Afsluttende bemærkninger
Marianne Davidsen takkede Torben Møller Christensen for hans store indsats som kasserer for
klubben gennem mange år: Specielt det at en helt grøn bestyrelse vidste, at Torben havde styr på
medlemsregisteret og pengesagerne, samt at bestyrelsen øvrige medlemmer kunne trække på
hans viden og erfaring, da bestyrelse i 2008 havde en større udfordring.
Marianne Davidsen takkede ligeledes Jens Koch for hans store indsats som formand i de
forgangne år, hvor der har været en hel del oprydnings opgaver.
Jens Koch afsluttede generalforsamlingen med at takke for (god) ro og orden, samt oplyse at der
for de tilmeldte var middag kl. 19.00.
Marianne Davidsen

