Jagten Nordstjernen
- hjemsted for langsomhedens poesi, filosofi og sejlervisdom

Generalforsamling
Middelfart, den 29. marts 2019
Naturcenter, Hindsgavl.

Referat

1. Valg af dirigent og referent.
Poul Erik Christensen valgt som dirigent og Per Kolberg som referent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

2. Formandens beretning.
Per Kolberg aflagde sin beretning, hvor han bl.a. kom ind på følgende emner:
Samarbejdet - Fonden og Venneforeningen.
Venneforeningen og Skibsbevaringsfonden.
Det praktiske arbejde på Nordstjernen i vinterhalvåret.
Den nye hjemmeside.
Sidste sæsons sejladser.
Samarbejdet i Gl. Havn.
Nordstjernens medlemskab af Træskibssammenslutningen.

Ønsker for fremtiden m.m. At vi får nogle flere skippere. At vi får mange sejladser. At vi lykkedes med at
holde ”den gamle dame” fit.
Mere konkret:
- At vi får MobilePay til at virke.
- Vi snart får vinteroverdækningen af. (Er sket den 1. april).
- Bedding – herom senere
- Havnens dag den 25. maj
- Sejlforslag om at deltage i Rumregatta i Flensborg og Limfjorden Rundt.
- Invitation fra Randers kommune om at deltage i festuge.
Per Kolberg sluttede med at rette en tak til Fondens bestyrelse for godt samarbejde, tak til
Skibsbevaringsfonden for godt samarbejde – tak til Venneforeningens bestyrelse for samarbejde og
engagement og det gode grin – sidst men absolut ikke mindst kæmpetak til alle de aktive ombord – og til
medlemmerne i almindelighed, der støtter en god sag.
Bedding: Arne Bech gennemgik planerne for beddingsarbejdet
Kultursejlads: Kit Bødker gennemgik planerne for kultursejladser og drivtømmer og opfordrede til at melde
sig som aktive på området. Poul Erik og Birgitte Christensen meldte sig til deltage omkring forvaltningen af
John Engelbrecht og Pia Fauerbys samling af drivtømmer.
En væsentligt emne i debatten var ”sikkerhed” om bord med en opfordring til, at bestyrelsen gav emnet
yderligere opmærksomhed.
Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Jan Trolle fremlagde årsregnskabet for 2018.
Regnskabet blev godkendt.

4. Fremlæggelse af budget og kontingent til godkendelse.
Jan Trolle fremlagde forslag til budget 2019 og med uændret kontingent.
Per Kolberg nævnte, at bestyrelsen havde drøftet en mulig kontingentstigning – men foretrak at holde
kontingentet i ro og i stedet arbejde for en stigning i betaling af sejladserne.
Budget og kontingent blev godkendt.

5. Fremlæggelse af beretning, fremtidsplaner og regnskab for Fonden for Jagten
Nordstjernen.
Hans Erik Brønserud fremlagde på vegne af fondsbestyrelsen beretning, fremtidsplaner og regnskab for
Fonden for Jagten Nordstjernen.

6. Forslag til arbejdsprogram og sejlplan.
Der henvises til afsnittene ”Ønsker for fremtiden m.m.” og Bedding og Kultursejlads under beretningen

7. Indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer.
Ingen indkomne forslag.

8. Valg af bestyrelse.
Peter Lausen og Curt Hoé genvalgt uden modkandidater.

9. Valg af suppleanter.
Annette Hansen og Sven Jensen blev genvalgt uden modkandidater.

10. Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant.
Karen Vesterholm genvalgt som bilagskontrollant uden modkandidat.
Ole Rahbek valgt som bilagskontrollantsuppleant uden modkandidat.

11. Eventuelt.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
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