Referat fra Generalforsamlingen
Lørdag den. 7. marts 2015 på Best Western Torvehallerne, Vejle.
Til generalforsamlingen var der mødt 24 deltagere heraf 12 stemmeberettigede.

Lone Jensen bød velkommen.
Lone åbnede generalforsamlingen med første punkt.
1.Valg af dirigent
Bestyrelsens forslag hertil var Johnny Davidsen, der blev valgt uden modkandidat.
Johnny konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Herefter var der en hurtig præsentationsrunde, af de fremmødte medlemmer.
2. Bestyrelsens beretning
Bestyrelsens beretning, blev fremlagt af Lone.
Året startede med en ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen har holdt nogle møder,
arbejder godt sammen og har fælles mål og visioner for klubben.
Vi ønsker stadig at der skal udgives et klubblad, så send gerne indlæg, så samles der sammen til
udgivelser.
Der er afholdt nogle få lokale træf i løbet af året.
Der var Nordisk Nauticat træf i Marstrand, her deltog 37 både, et rigtig flot arrangement.
I 2016 vil der være Nordisk Nauticat træf i Langsund i Norge.
I 2018 står Danmark for Det Nordiske Nauticat træf, samtidig har Nauticat Club Danmark 25 års
jubilæum.
Med baggrund i de nordiske træf, ar vi fået nye medlemmer fra udlande, heriblandt ’Labbe’ –
Jan-Åke Sköld, der stod for arrangement i Marstrand, samt Audun Frederiksen, formand for
Norsk Nauticat Klubb.
Lone takkede bestyrelsen for det gode samarbejde.
Beretningen blev herefter godkendt.

3. Godkendelse af regnskab for 2014 og budget for 2015

Regnskabet blev gennemgået af klubbens nye kasserer Lotte.
Vi er 73 medlemmer der har betalt kontingent. På nuværende tidspunkt er der 89 medlemmer i
klubben.
Alle opfordres til at skaffe nye medlemmer. Da alle medlemmer har fået fremsendt en ny
stander, må de Nauticatte der ikke fører stander, eller fører en gammel slidt stander, være
kandidater til medlemskab, så kontakt dem, om nødvendigt, sæt en opfordring i en pose på
søgelænderet.
I årets løb har vi foretaget bankskifte fra Danske Bank til Arbejdernes Landsbank for at reducere
bankgebyrerne.
Medlemsindskud, skal vi stadig have dette indskud. Dette vil blive drøftet i bestyrelsen.
Klubstandere. Der er skåret ned på antallet af blade, da det er dyrt at udgive et blad. Noget skal
vi have for pengene, derfor valgte vi at udsende ny stander til alle medlemmer. Der vil fremover
ikke være indtægter fra salg af standere.
Vi har ingen sponsorer/annoncører, der er udkommet et blad i 2014, hvilket begrænser
sponsormulighederne. Skriv indlæg til bladet, når der er nok materiale, udkommer der et blad.
Kontorhold, det er porto anvendt til bladet samt til udsendelse af brev med indkaldelse og ny
stander.
Generalforsamlingen er en ret stor udgift, da vi lejer mødefaciliteter.
Træf, vi er gode til at mødes og hygge os. Her vil vi gerne bruge flere penge, vi vil gerne have
flere træf.
Repræsentation, gaver i forbindelse med det Nordiske træf, rundvisning i Hundested havn, gave
til afgående formand.
Der er købt nye standere. Vi skal ikke generere overskud, så det forventes at vi også fremover
sender nye stander ud til alle medlemmerne.
Johnny Dilleng: Stander lille/stor, hvad gør vi, hvis nogle helre vil have en stor?
Lotte: Dette tages op under eventuelt.
Johnny Dilleng: Hvor stor er beholdningen?
Lotte: 20-30 stk.
Johnny Dilleng: Nordisk Træf pris 2.512, her fik vi betalt havneleje, grill leje samt gave til
arrangøren.
Årsregnskabet blev godkendt.

Lotte gennemgik herefter budgettet for 2015
Budgettet er ud fra 96 betalende medlemmer.
Indskud er småpenge, borfalder måske helt.
Klubblad, her er budgetteret med udgivelse af 1 nummer.
Kontorartikler, dette er porto til blad og standere.
Der modtages kun kontingentindbetaling via netbank, da dette reducerer bankgebyrer
væsentligt.
Generalforsamling, det budgetteret beløb her er måske i underkanten.
Der er budgetteret med penge til træf, hvis der er medlemmer der har lyst til at arrangere et træf.
Hjemmesiden, vi mangler en webmaster og skal måske finde en ekstern, så må vi jo betale os fra
denne post.
Vi skal indkøbe nye standere.
Der er budgetteret med et underskud på godt 3.000 kr.
Ove Olesen: Dette underskud ryster os ikke, da vi har en god kapital.
Johnny Dilleng: Kan vi bruge flere penge?
Hvis vi ikke får en Webmaster må vi jo betale for en.
Brian Lerche: Hvordan med sponsorater til at dække nogle udgifter?
Lone: Johnny Dilleng er ved at skaffe annoncører, men dette kræver, at vi ved, hvor mange
udgivelser vi har af bladet om året.
Lotte: Vi skal kunne garantere over for annoncørerne, hvor mange blade der udgives om året og
hvornår.
Johnny Dilleng: Har været fortaler for og stået for bladet, vi har fået meget få henvendelser, der
er ingen der skriver i det. Hvem er interesseret i at læse, hvor vi har været i år. Når der ikke
kommer nogle indlæg er det spildt arbejde. Mener at vi måske ikke skal have et blad mere, det
er et stort arbejde.
Lone: Jeg har været glad for, at kunne dele et blad ud til potentielle nye medlemmer.
Bettina Lerche: Jeg mener at mange gerne vil have det blad, Skriv ud til medlemmerne om at
være mere aktive her.

Johnny Dilleng: Synd hvis vi skal miste bladet, men vi kan måske få annoncører ind på
hjemmesiden når der ikke er et blad. Hvis de kan komme på hjemmesiden for rimelige penge.
Lotte: ShipShape vil gerne sende nyhedsbreve ud til medlemmerne, vi kan bare sige til. De vil
bare gerne have medlemmernes mail adresser. Hvilket vi ikke vil gøre.
Marianne Davidsen: Det kan vi heller ikke, det ville vel være i strid med lovgivningen.
Ove Olesen: Klubbladet, der er da nogle, der skriver gode rejsebreve, kunne de ikke være på
hjemmeside evt. med link.
Lotte: Man kan eventuelt sende mail ud, når der er nyt på hjemmesiden.
Ove Olesen: Rejsebrevene kan så lægges som vedhæftede filer.
Lone: Jesper Ankersen og Peter Wolff oprettede en side på facebook hvor man kan lægge
beretninger ind.
Budgettet blev godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent for 2016.
Bestyrelse forslog kontingentet uændret.
Johnny Dilleng: I Norge og Sverige, for at få det mere Nordisk, har de reduceret kontingent på
100 kr. for medlemmer fra andre lande, da disse medlemmer sjældent vil bruge klubbens tilbud.
Uændret kontingent blev enstemmigt vedtaget.
5. Valg af formand.
Lone Jensen modtager genvalg som formand.
Der var ikke andre forslag til posten som formand, Lone blev genvalgt til formand.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer + suppleanter.
Bestyrelsesmedlem John Riley modtager genvalg.
Bestyrelsesmedlem Pia Ankersen ønsker ikke genvalg..
Bettina Lerche blev opfordret til at melde sig. Ingen yderligere kandidater.
John Riley blev genvalgt.
Bettina Lerche blev valgt.
Suppleant Joe Petersen modtager genvalg

Suppleant Hanne Lid modtager genvalg.
Der blev ikke opstillet flere kandidater.
Begge suppleanter blev genvalgt.

7. Valg af revisor + suppleant samt revisorsuppleant.
Revisor Bettina Hansen modtager genvalg.
Revisorsuppleant Anne Nielsen modtager genvalg.
Der blev ikke opstillet andre kandidater.
Begge suppleanter blev genvalgt.

8. Indkomne forslag

Bestyrelsens forslag til ændring af § 2
Bestyrelsens forslag til ændring af § 6
Erik Eriksen forslag til ændring af § 2.
Erik Eriksens forslag til ændring af § 6
Erik Eriksens forslag til ændring af § 8
Erik Eriksens forslag om ændring i turudvalg nedlæggelse af øst/vest

Klubbens formål § 2:
Bestyrelsen mener ikke, vi kan være byttecentral.
Vi kan ikke lave et register over alle Nauticatte i Danmark.
Klubben har ikke noget samarbejde med Dansk Sejlunion.
Erik Eriksen, er enig heri, dog: at de eksisterende oplysninger om teknik og vedligehold der i
dag findes på hjemmesiden er unikke og bør ved medlemmernes hjælp udbygges og
vedligeholdes fremover, selvom bestyrelsen anfører at klubben ikke kan /vil fungere som
byttecentral. Skal den heller ikke men gerne vedligeholde en opdateret hjemmeside.

Ove Olesen: Det er private der kommer med de tekniske tips, klubben kan fraskrive sig ansvaret
for disse.
Dorte: Har vi en jurist i klubben der kan hjælpe her?
Mette Olesen: Da vi førhen fik alle tips fremsendt på papir, stod det på alle de tekniske tips.
Bestyrelsen forslog, at vi startede med at stemme om Erik Eriksen forslag.
Forslaget blev vedtaget med 8 stemmer for.

Ordinær generalforsamling § 6:
Erik Eriksen var enig med bestyrelsen, dog fjernes ’Til et medlemskab hører én stemmeret. Et
medlem kan ved skriftlig fuldmagt overdrage sin stemmeret til et andet medlem.

Bestyrelsen forslog, at vi startede med at stemme om Erik Eriksen forslag.
Forslaget blev vedtaget med 10 stemmer for.

Stemmeret og afstemning § 8:
Erik Eriksen forslag til supplement i § 8 ’Til et medlemskab hører én stemmeret. Et medlem kan
ved skriftlig fuldmagt overdrage sin stemmeret til et andet medlem.
Forslaget blev vedtaget med 10 stemmer for.

Johnny Dilleng: Hvis klubben opløses hvad sker der så med pengene?
Bestyrelsen: Pengene går til medlemmerne.
Inga Drøscher: I en lokalklub har vi lignende vedtægter, der står, i tilfælde af opløsning af
klubben, skal der på en ekstraordinær generalforsamling besluttes, hvordan de opsparede midler
skal anvendes.

Erik Eriksen forslag om kun et turudvalg ingen øst / vest.
Lone: Lige nu har vi kun et turudvalg.

9. Eventuelt
John: Vi har store planer om at holde et træf på Samsø, i Ballen 14. – 16. maj 2015.

Lotte: Information herom vil blive udsendt på mail.
Dorte: Samsø blev valgt, for at få samlet så mange både fra hele landet som muligt.
Lotte: Turudvalg – lokaludvalg, man får en ekstra stor stander til låns, og der følger penge med
der kan bruges til træffet.
Johnny Dilleng; Ønsker en fælles tur til værftet i Finland.
Lone: Kan der eventuelt gives tilskud til de medlemmer der ønsker at besøge værftet på en
fællestur.
Dette vil bestyrelse drøfte.

Lotte: Standere, Når vi sender standere ud til næste år, skal vi så have en lille stander til ca. 84
kr. eller en stor stander til ca. 111 kr.?
Alle var enige om, at det fremover skal være den store stander.
Dirigenten takkede for god ro og orden


