Referat fra Generalforsamlingen
Lørdag den. 2 marts 2019, Torvehallerne i Vejle
Antal deltagere 29

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.

Valg af referent
Marianne Davidsen blev valgt til referent

Bestyrelsens beretning.
Træf i øst i Lynæs, det eneste der blev afholdt i år.
Træf og jubilæum i Ebeltoft, 48 både, nogle autocampere, campingvogne og et par på
motorcykel deltog.
Fik en rigtig god support fra havnefogeden, bl.a. med køleskabsfaciliteter og gasgrill, da der
pga. vejret var forbud mod brug af kulgrill. Der nu oprettet et grill hus på havnen. Så vi kan bare
komme igen har havnefogeden oplyst.
Brian takker igen, for al den hjælp der var blevet ydet af vores medlemmer under træffet.
Formandens skrivelse om træffet ligger også på hjemmesiden.
Der blev givet guldnåle til de 3 medlemmer der har medlem af klubben i alle 25 år.
Sølvnåle kunne købes ved arrangementet, der er stadig få tilbage, kontakt formanden.
Vi fik flere nye medlemmer, bl.a. et par fra Island.
I 2020 er der Nordisk træf i Skærhamn ca 10 km nord for Marstrand.
En typisk svensk havn med lang kaj til langskibsfortøjning. Gode butikker og spisesteder.
Der er brugt meget arbejde på hjemmesiden, specielt fra Betina, dette pga. den nye
persondatalov.

Beretningen blev godkendt.

Regnskab ved Joe
I 2018 har vi haft 87 betalende medlemmer.
Den store udgift i 2018 på standere dækker indkøb til 2 års forbrug.
Træf – her må godt holdes flere træf, gerne mindre lokale træf, der må gerne bruges flere penge
på denne konto. Der gives tilskud pr båd pr år, der deltager i et træf, Husk på regningen til
kasseren, at oplyse bådnavn, hjemhavn og ejer/medlem.
Joe fortalte lidt om jobbet som kasserer, et job der ikke er særlig tidskrævende.
Kontingent, der er et enkelt medlem fra udlandet, der klagede over kontingentet. I Norge er der
mulighed for, at udenlandske medlemmer kun betaler ½ kontingent.
På grund af prisen på stander, som man får tilsendt ved betaling af kontingent, vil vi ikke ændre
på kontingentpriser for udenlandske medlemmer.
Kontingentet blev vedtaget uændret.
Regnskab og budget blev godkendt.

Valg af formand.
Lone blev genvalg uden modkandidat.

Valg af bestyrelsesmedlem + suppleant.
Brian blev genvalg uden modkandidat
Jørgen blev genvalg uden modkandidat.
Joe ønskede ikke genvalg, da han ikke længere har en Nauticat.
Betina blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.
Suppleant Hanne Lied ikke på valg i år
Jørgen Dam ikke på valg i år

Valg af revisor + suppleant
Susanne Andreasen ikke på valg i år
Peter Wolff ikke på valg i år
Valg af turudvalg
John fortsætter i tur udvalget Øst
Frank assisterer på Øst

Villy assisterer i Vest
Hans Jørgen assisterer i Vest
Betina fortsætter i tur udvalget på Fyn
Erik assisterer på Fyn
Turudvalget er kun koordinerende.
Alle er velkomne til at lave et arrangement.
Der var jubilæums- og Nordisk træf i Ebeltoft.
John informerede om træffet i Lynæs med 14 både. Der var kaffebord i klubhuset.
Der planlægges træf i Kr.himmelfartsferien i øst, formodentlig i Holbæk.

Indkomne forslag
Der var ikke indkomment nogle forslag.

Eventuelt
Hjemmesiden, grundet persondataloven er der kommet cookies.
Der er kodeord til ’kun for medlemmer’ siden.
På ’kun for medlemmer’ på hjemmesiden ligger MEDLEMSFLÅDEN, det er et digitalt blad
hvor man kan blive lagt ind efter eget ønske. Det er et super flot medlemsblad som hurtigt kan
opdateres. Klubben ønskede et medlemsblad, men sådan en bog man sender ud bliver hurtigt
forældet og vil koste en del penge. Dette er meget nemmere og rigtig flot.
Tanken er at man selv aktivt tager stilling til om man vil oprettes.
Inde på siden er et link ’formularen’. Ved at trykke på den får man en formular man kan
udfylde, vedhæft et billede af båden også gerne billeder af jer selv og send den til Hans eller
Betina.
I medlemsflåden kan man se bådenes placering på et danmarkskort.
Der er stadig mange Nauticat ejere, der ikke er medlem af klubben. I et forsøg på at få flere
medlemmer, er der produceret labels til at hænge på de Nauticat både man møder, der ikke er
medlem af klubben. Disse vil blive sendt med standerne.
Der blev efterlyst billeder fra træffet i Ebeltoft. Send gerne til Betina.
Standere er vores største udgift. Kasseren skriver ud, at man godt må meddele, hvis man ikke
har brug for ny stander.

Forslag om, at der kun sendes stander ud hvert andet år.
Der undersøges om der er mulighed for at købe standerne billigere hos anden leverandør – men i
samme kvalitet.
Johnny fortalt om Nordisk Nauticat forum, der køres som facebook gruppe, en lukket gruppe,
der bruges til at hjælpe hinanden på tværs af landegrænser.
Per fortalte om Nauticat International også en facebook gruppe, men Worldwide gruppe.
Finlandstur.
Peter Wolff har haft kontakt til værftet, skrevet med Patrick Gustafsson, i et forsøg på at få
nøgleringe m.v. til træffet i Ebeltoft.
Der er p.t. ingen mulighed for besøg.
Peter oplyste desuden, at alt bliver solgt, inventar, tegninger, støbeforme m.v.
Der ydes stadig god service fra værftet, stadig salg af det der er på lager.
Hans Jørgen har skrevet til en generel email ang. badeplatform, ved at oplyse byggenummer, fik
fremsendt tegninger.
Der blev drøftet hvordan med de sagsmapper værftet har på hver enkelt båd. Bestyrelsen
kontakter værftet, for muligheden for at man kan få overdraget egen mappe.

Dirigenten takkede for god ro og orden og meddelte generalforsamlingen for afsluttet.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig og Brian Lerche blev klubbens nye kasserer
Om aften var der fælles middag og hygge med 23 deltagere.

