Generalforsamling i Nauticat Club Danmark den 12. marts 2016.
Afholdt på Sidesporet i Holbæk
Tilstede var følgende
Lone Jensen (formand)
Jørgen Duus (næstformand)
Lise Lotte Worsøe (bestyrelsesmedlem/kasserer)
Betina Ellegaard (bestyrelsesmedlem/ webmaster)
John Riley (bestyrelsesmedlem/sekretær)
Derudover 48 medlemmer.
I alt 28 stemmeberetiget.

1. Valg af dirigent
Peter Schoenning blev valgt til dirigent.
Dirigenten kunne oplyse af generalforsamlingen var blevet varslet i overensstemmelsen
med vedtægterne og dermed kunne afholdes.
2. Bestyrelsens beretning
Lone: Det har været et år uden mange udfordringer, der har kun været en stor udfordring
– hjemmesiden. Dette oplyser Betina mere om under punktet Eventuelt.
Den 15. – 17. juli 2016 er der træf i Norge. Audun Fredriksen og Siv Sollied fra Norge
fortæller mere om træffet under punktet Eventuelt.
I det forgangne år har der været træf i Frederiksværk, hvor der var sejltur på Arresø i
turbåd. Der blev afholdt træf i Kristi-himmelfartsferien på Samsø, hvor der kom flere både
end forventet.
Om 2 år har klubben 25 års jubilæum, og samme år er vi arrangører af det Fælles
Nordiske Træf, til dette er der behov for et udvalg.
Mere om træf under punktet Eventuelt.
Lone afsluttede med at takke bestyrelsen for godt arbejde/samarbejde, samt takkede
turudvalget for deres indsats i året der er gået.

3. Regnskab
Kontingentindbetalinger fra 90 medlemmer, det lidt skæve tal skyldes gebyrer ved
overførsel fra udlandet.
Generalforsamlingen 2015 var dyr, men beløbet indeholder også en aconto betaling på kr.
2.000,00 vedr. dette års generalforsamling.
Der er kun anvendt 1.617 kr. på træf.
Udsendelse af standere til alle medlemmer bogføres som lagerregulering.
Vi har kapital nok til hvad vi forventer at bruge ved vort jubilæum i 2018.

Ingen spørgsmål eller kommentarer til regnskabet.

4. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen forslog kontingentet uændret, dette blev vedtaget.

5. Valg af formand
Lone Jensen blev genvalgt uden modkandidater.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Jørgen Duus og Lise Lotte Worsøe blev genvalgt til bestyrelsen uden modkandidater.
Joe Petersen og Hanne Lid blev genvalgt som suppleanter uden modkandidater.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant
Bettina Hansen blev genvalgt som revisor uden modkandidater.
Anne Nielsen blev genvalgt som revisorsuppleant uden modkandidat.

8. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag.

9. Eventuelt
På opfordring fra Johnny Dilleng startede vi med en præsentationsrunde, navn, bådstørrelse, bådnavn og hjemhavn.
Carl-Erik Anthonsen – ang. 25-års jubilæum, han har nogle kassetter stående med
materiale bl.a. også klubblade i A4 format, som bestyrelsen gerne måtte låne.
Bestyrelsen opfordrede til, at alle der har materiale af ældre dato liggende, gerne må
henvende sig, da der, hvis materialet kan fremskaffes, vil blive trykt et specielt
jubilæumsblad. Ligeledes mangler man dokumentation for stiftelsesdatoen, årstallet er
kendt men ikke datoen.
Carl-Erik Anthonsen ville gerne vide, hvornår der er tur til Finland.
Lone Jensen vil sende en forespørgsel ud til medlemmerne via hjemmesiden, så
bestyrelsen har en indikation af interessen for en sådan tur.

Carl-Erik Anthonsen fortalte om den seneste tur til Finland, med rundvisning på værftet.
Her blev de bedt om at oplyse årgang og byggenummer på deres både, hvorefter de fik
forevist mappen med byggesagen på båden. Mappen indeholdt bl.a. de oprindelige aftaler
mellem værftet og køber, bådens data og for nyere både også skabeloner til hynder.
Under Finlandsturen var de desuden på grilltur i skærgården og på skibsmuseum.
Audun Frederiksen fortalte om det kommende træf i
Stavern i Norge, med støtte fra Siv Sodelin, der
viste billeder. Der er flot natur, gode
fortøjningspladser og ikke mindst fint afmærket, så
der ikke skulle være sejladsproblemer. De to
bedste broer i havnen er reserveret til Nauticatte
ved træffet. Håber der kommer mange. Tilmelding
til træffet skal ske til Lone Jensen. Der vil også blive
mulighed for at deltage i konvojsejlads til træffet.
Der er behov for et datablad i A4 på hver båd der
deltager, svarende til dem man ser på træskibe,
byggeår, historik m.v. Læs mere i indbydelsen på
www.Nauticat.dk mere om nærområdet ved træffet på
http://www.visitnorway.no/reisemal/sorlandet/

Betina Ellegaard fortalte om vores nye hjemmeside, der nu er flyttet tilbage til Nauticat.dk
Det har været en tidskrævende proces, men målet var at finde en løsning der var simpel,
nem overskuelig og let læselig.
Af fremtidige projekter for hjemmesiden er bl.a. billedshow og planer om medlemsliste,
denne liste kræver kodeord.
Der er kalender, hvor træf m.v. bliver lagt ind.
Lige nu samles der historier om Hvorfor en Nauticat? Har du lyst til at fortælle hvorfor det
lige blev en Nauticat, så send din historie til betinaellegaard@live.dk der får den lagt på
hjemmesiden.
John Riley og Jørgen Duus fortalte om træffet i 2015, det blev på Samsø ud fra et ønske
om at ses øst/vest.
Til trods for dårligt vejr kom der 11 både til træffet inkl. to nye medlemmer.
Johnny Dilleng er ved at arrangere træf i Kristi-Himmelfartsferien i år i Frederikssund havn,
men har endnu ikke fået kontakt vedr. lån af klubhus.
Hanne Lid kunne oplyse at det er den store konfirmations-weekend så klubhuset er
desværre nok allerede lånt ud.
Elin (og Henning) fra Faaborg oplyste, at de har planer om et Drop-in træf i Middelfart i
Kristi-Himmelfartsferien.

Johnny Dilleng foreslog flere små lokale ’venneture’ med 3-5 både der tager på weekend
sammen, det kan være til mindre havne, hvor der ikke er plads til så mange Nauticatte
samtidig, til oplevelser som f.eks. på bryghus besøg.
Bestyrelsen ønskede et turudvalg på mindst 4 personer til at arrangere træf/jubilæum i
2018.
Brian Lerche og Johnny Dilleng meldte sig, John Riley og Jørgen Duus deltager også i
dette udvalg.
Selv om man ikke er i udvalget, må man godt komme med ideer og oplysninger, vi kender
stadig ikke stiftelsesdatoen kun årstallet.
Der vil blive afstemning om, hvilken havn træffet skal være i, her kommer mere fra
bestyrelsen via klubbens hjemmesiden www.Nauticat.dk.
Lotte Worsøe efterlyste flere træf, flere turudvalg. Der gives et tilskud på 200 kr. pr. båd,
husk at bede om tilskud.
Lotte Worsøe havde undersøgt priser på standere, dem vi har lige nu er i to lag stof og
koster 113 kr. stykket. Hvis vi vælger i enkelt lags med tryk koster de 55 kr.
Marianne Davidsen, hvor længe holder den stander i enkelt lag, i forhold til den i to lag?
Mette Holst, vi har klubstandere i enkelt lag, de bliver meget hurtig flossede.
Afstemning om standere, overvældende flertal for den i to lag.
Restoplaget af de små standere blev bortgivet til kreative formål. Eneste krav var, at
modtagerne af standerne skal sende billedmateriale af kreationerne til brug på
hjemmesiden.
Lone Jensen afsluttede generalforsamlingen med lidt praktiske bemærkninger for aftenen,
takkede dirigenten, samt takkede for god ro og orden.
/referent Marianne Davidsen

