Formandens beretning til GF år 2014

Først og fremmest velmødt til jer alle sammen det glæder mig at se så mange
kommer her til den årlige GF.
Bestyrelsen har fysisk holdt 2 møder siden sidste Gf i 2013, samt et par tlf. møder
med vores jyske bestyrelsesmedlem.
Vi har holdt et ved den sidste GF i Fredericia på Kryb-i-ly-kro og så holdt vi et
hjemme hos undertegnede i februar 2014, og vi har holdt et i dag lige inden denne
GF.
Derudover holder vi løbende mail-møder, hvor vi diskuterer forskellig ting og
muligheder for at løse evt. spørgsmål der skulle være kommet til os.
Disse mail møder er med til at holde udgifterne nede da bestyrelsen bor i forskellige
dele af Danmark og transport i dag er dyr.
Træf,
I foråret 2013 afholdes der træf i afd. vest i Svendborg den 9-12 maj, arrangeret af
Finn Nielsen. I træffet deltog 7 både fra forskellige dele af afd. vest. Der var vanlig
høj stemning og vinterens forbedringer af bådene blev stolt præsenteret for de
nysgerrige.
Der var fælles-spisning om aftenen som blev efterfulgt af det JYSKE begreb for ”god
Kaffe” = som oversat betyder : Irish Coffe i rigelige mængder….
Dagen efter var der besøg på Ring Andersens skibsværft, efterfulgt af rundvisning på
det gamle sejlskib, ”Haabet”
Atter et JYSK ord for ”klokken 10 kaffe” blev ligeledes genopfrisket = formiddags Øl
Dagen efter blev der spist på restaurant ”Børsen” i Svendborg by og for dem af jer
der ikke har været i Svendborg og prøvet dette fine spisested kan det oplyses at de
på 1 sal har den såkaldte ”Martha Stue”, hvor man for en stund kan føle sig som
deltager i den gamle danske film, Det Gode Skib Martha. Det er rigtigt skægt.
Afd. Vest havde på daværende tidspunkt planlagt at holde forårstræf for år 2014 på
Samsø i Ballen havn.

Hos afd. øst blev forårstræffet afholdt i Holbæk Marina, også her var der pænt stort
fremmøde og de 4 dage blev både festlige og fornøjelige, med megen god
underholdning og åben båd arrangement, vores efterårs træf blev holdt under lidt
køligere forhold i Veddelev havn i Roskilde fjord. En stor tak til vores altid oplagte
turudvalg for de gode valg og for jeres venlige deltagelse også.
Vedr. vores Nauticat træf kan jeg kun opfordre nye medlemmer til at komme og
være med og møde nye venner og Nauticat sejlere, da vi jo alle har den samme
interesse skulle der altid være noget at tale om.
Nyt
Bestyrelsen har vedtaget at hæve beløbet til vores træf til 200 kr. pr. deltagende båd
i øst og vest. Hvordan man vil fordele pengene vil vi lade være op til de respektive
turudvalg.
Her I 2014 er det Sverige som er vært for det fælles Nordiske træf, og stedet er
fastlagt til byen Marstrand, en skøn og malerisk skærgårds havn.
Der er fastlagt stor fællesspisning om aftenen den 12 og en guidet tur på den store
fæstning i Marstrand. Men mon ikke der kommer meget mere….
Nærmere information om dette træf følger vi vores hjemmeside.
Datoen for selve træffet er fastlagt til : 12 og 13 juli
Jeg er løbende i kontakt med den Svenske arrangør, Labbe, og vi vil holde jer
orienteret på vores hjemmeside når der er nyt.
Bestyrelsen har på et møde besluttet at yde et samlet tilskud til de deltagende
både/medlemmer på i alt 5000 kr. til det Nordiske træf, pengene bliver fordelt af
turudvalget på demokratisk vis.
Ang. turen derop har der været forskellige forespørgsler til bestyrelsen, og nogen af
dem går på om man kan lave en såkaldt : fælles sejlads… flotille
Dette vil jeg gerne diskutere med jer under punktet/dagsorden ” evt. ” så jeg håber i
har noget at byde ind med her…

Klubblad
Vedr. vores hjemmeside syntes vi den er ved at være oppe og køre, modsat vores
klubblad som bestemt ikke er oppe og køre, det er der flere grunde til, en af dem er
at vi har manglet en redaktør, og der har ikke været nogen i bestyrelsen der har
magtet at løfte opgaven, vi har derfor lagt klubbladet i dvale, og dermed menes at
det sagtens kan vækkes til live igen, vi har bestemt ikke vedtaget at det skal udgå,
men af mangel på kvalificeret person/personer, må vi vente lidt endnu.
Såfremt der kommer en redaktør på banen, og bladet genudkommer, dækker
klubben udgifterne der måtte være i forbindelse med udgivelsen, via de frie midler
og evt. annoncer.
Jeg kan oplyse at der både er tilgang og afgang af medlemmer og at der på
nuværende tidspunkt er 98 betalende medlemmer, vi får tit tilkendegivelser fra
afgående medlemmer og som oftest er det positive tilfredse tilbagemeldinger vi får.
Bestyrelsen stiller forslag om nedsættelse af kontingentet fra 250 kr. til 150 kr.
grunden er at vi har en rimelig stor kassebeholdning og at vi ikke ønsker at være en
bank, samt at der er en del pensionister der sikkert vil være glade for at spare lidt
penge.
Jeg kan oplyse om at Club Nauticat også findes på de sociale medier såsom,
Facebook og Nauticat International, den sidste er et spændende tiltag med både
danske og udenlandske Nauticat sejlere der skriver og lægger forskellige billeder og
turberetninger ind, man kan skrive sine indlæg på både sit eget sprog eller engelsk,
hvis man vil have at alle skal kunne læse og forstå det.
Nauticat Værftet på Facebook
Så har Kaj og Patrick Gustaffson vovet sig ud i cyberspace, og oprettet en Facebook
gruppe/side hvor man kan læse og se foto samt komme med kommentarer til
værftet.
Man følger linket på Nauticat.com her er der allerede meget god info. fra værftet
samt flotte tegninger og foto af Nauticat bådene. Man kan lægge sine egne
turberetninger samt billeder ind her.

Formanden takker af
Jeg takker af som formand for denne gang, jeg har været formand siden februar
2011, forud for det gik 2 år som alm. bestyrelsesmedlem og forud for det yderligere
2 år i tur udvalget afd. Øst, så jeg vil gøre plads for nye kræfter, og håber virkelig det
vil lykkes os at finde en ny formand eller hvem ved, måske en formands-kvinde i dag.
Til orientering vil jeg ikke løbe langt væk men selvfølgelig stå på sidelinjen i starten
og hvis det ønskes , hjælpe lidt med.
Til slut vi jeg gerne sige tak til de fremmødte og oplyse om at vores klub blev stiftet i
1993 og derfor har 25 års jubilæum i 2018, hvor vi samtidig også vil være vært for
det Fæles Nordiske Nauticat træf, så fremtiden ser spændende ud.
Med disse ord vil jeg give ordet til dirigenten og ønske jer alle en god sejlsæsson.
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