Referat fra Generalforsamlingen
Lørdag den. 4. marts 2017, Torvehallerne
Vejle.
1. Valg af dirigent
Formanden bød velkommen og åbnede
generalforsamlingen ved at foreslå Peter Wolff som dirigent. Peter blev valgt uden
modkandidat.
Peter bød velkommen og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning.
Tur til Finland, der er 11 medlemmer der har tilkendegivet interesse for turen.
Peter Wolff og Lone Jensen fortsætter med denne opgave.
Træf i Norge i 2016, her var 50 deltagende både, desværre kun 3 fra Danmark grundet det
dårlige vejr. Men et dejligt træf med flere rundvisninger, gode grill steder og hygge med andre
Nauticat sejlere.
I 2018 har Nauticat Club Danmark 25 års jubilæum, vi skal desuden afvikle det nordiske træf,
det bliver i juli enten 13-15 juli eller 20-22 juli, mere herom under turudvalg.
Næste år skal vi have ny kasserer. Vi skal desuden have valgt nye bestyrelsesmedlemmer.
Beretningen blev godkendt.

3. Tur udvalg
John gav ordret til Brian.
Planen er at lægge det Nordiske træf i Ebeltoft i 2018.
Der er mulighed for at låne et klubhus, her kan dog kun være 80 personer, så det er nok for lille .
Der er desuden mulighed for at opstille et telt på 108 M2 pris for dette ca. dkk 6.500,00 inkl.
borde, stole og gulv.
Der undersøges aktiviteter, så som
- Guidet tur med futtog.
- Der er mange små bryggerier med øl og vin (tursejlerne har været til disse arrangementer).
- Fregatten Jylland
- Underholdning i teltet
John oplyste, at der forventes mere end 100 deltagere til træffet. Der har desuden været kikket
på København, men der er problemer med bl.a. lokaler.

Brian kunne oplyse, at der forhandles rabatter på havnepriser, også for dem der forventes at
ligge mere end lige træf dagene.
John oplyste at der i Øst er forårstræf i maj i forbindelse med Kr. himmelfart i området Lynæs,
Frederiksværk, på kanten mellem Isefjord og Roskilde fjord.
I Vest overvejer man stadig hvor og hvornår der er træf.

4. Regnskab ved Lotte
I 2016 har vi haft 92 betalende medlemmer.
Der vil ikke komme flere klubblade, det er for stor
en udgift, så send jeres oplevelse og turberetninger
til vores webmaster, der så lægger det på
hjemmesiden.
Aktiver og passiver er ikke lige store, skyldes
lagerregulering ikke er medtaget under udgifter, dette rettes.
Vi har kapital nok til at fejre jubilæum og holde træf i 2018.
Lotte udtræder af bestyrelsen til næste år, grundet køb af ny båd, ikke en NC. Har du lyst til at
overtage så kontakt Bestyrelsen, så du kan få en god opstart. Der bruges ca. 1 time om måneden
på kassererjobbet, samt lidt ekstra ved opstilling af regnskab og generalforsamling.
5. Valg af formand.
Lone blev genvalg uden modkandidat.

6. Valg af bestyrelsesmedlem + suppleant.
John blev genvalg uden modkandidat.
Bettina ønsker at udtræde fra bestyrelse med fortsætter som webmaster.
Brian fra Tåsinge blev valgt som bestyrelsesmedlem
Suppleanterne Joe Petersen og Hanne Lied blev genvalgt.

7. Valg af revisor + suppleant
Vores nuværende revisor Betina Hansen samt revisorsuppleant Anne Nielsen blev genvalgt.

8. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag.
9. Eventuelt
John oplyste, at vi have modtaget et skib, en langkølet Nauticat 33 skala 1-10 fra Jørgen Duus.
Skibet blev på generalforsamlingen solgt på
auktion, beløbet tilfaldt klubben.

Peter W kunne oplyse, der findes et firma i Polen,
der fremstiller modeller på bestilling. Der er link på NC’s Facebook side, prisen starter ved ca. EUR
1.000,00.
Der blev spurt ind til, eftersom klubben hedder Nauticat Club Danmark, hvorfor der så er
medlemmer der ikke har en Nauticat.
I vedtægterne står der, at man kan være medlem af klubben, bare man har interessen, dette betyder,
at medlemmer der har måtte afhænde deres båd kan forblive medlem, ligesom man kan melde sig
ind, før man anskaffer sin først NC og måske dermed får lidt viden før man handler.
Allan har købt en Minicat, og søger oplysninger og gerne kontakt til andre der har eller har ejet en
Minicat.
Den norske NC klub udsender en lamineret medlemsliste, der er god at have i båden. En ide at få
medlemslisten lamineret så den ikke bliver skadet i båden.
Hans Jørgen Christensen tilbød, hvis hjemmesiden understøtter muligheden, at være behjælpelig
med at lave en flip-in hvor der bl.a. kan være klubblade, båd oversigter med billeder og meget
andet. Flip-in svare til de elektroniske reklamer man bladre i på nettet. Mulighederne for dette,
undersøges sammen med vores webmaster Bettina.

Bettina opfordrer til, at vi stadig skriver til hjemmesiden, hvorfor anskaffede du en Nauticat,
turberetninger, sommerferie oplevelser.
Der blev efterlyst billeder af, hvad de små standere, der blev udleveret på sidste års
generalforsamling, blev brugt til, bikinier, dækkeservietter m.v. ideerne var mange.
Tur til Finland, Peter W fortale, at de helst ville have besøg i sensommeren eller først på efteråret,
hvor der ikke er så travlt med afleveringer af nye både. På værftet har de utrolig mange oplysninger
om bådene, bare du oplyser byggenummer, finder de sagsmappen frem.
Der er bl.a. stor støbehal og stort udendørs bassin, vor alle både afprøves, før de afleveres til kunde.
Man kan desuden se, hvordan de forsigtigt bøjer teaktræet til de rette faconer der anvendes i bådene.
Hvilket stort arbejde der lægges i hver eneste lille detalje i båden.
Turku by er en stor flot by, med alt, gode indkøbsmuligheder, mange spisesteder, barer m.v. Det er
som at bo ved Rådhuspladsen i København. Der er desuden swimmingpool og naturligvis Sauna på
hotellet.
Der vil formodentlig være mulighed for at lave grupperejse med SAS for et par tusinde tur/retur.
Hotelpriserne er som i Danmark.
Lufthaven er meget lille en landingsbane med græs omkring.
Peter W kontakter værftet for at høre, hvornår der er mulighed for at vi kan komme på besøg.
Klubben giver et tilskud til turen på dkk 1.000,00 pr medlemskab.
Formanden sluttede generalforsamlingen af, med at takke Bettina for det store arbejde i bestyrelsen.
Bettina modtager en flot buket for arbejdet – sendt hjem til hende efter generalforsamlingen.
Dirigenten takkede for god ro og orden og meddelte generalforsamlingen for afsluttet.

