Generalforsamling d 1/10 2021 (generalforsamling fra 1. kvartal 2020 udskudt pga. Corona pandemi)

Bestyrelse:

Formand : Per Kolberg
Næstformand: Poul Erik Christensen
Kasserer: Vakant
Bestyrelsesmedlemmer: Peter Lausen, Asbjørn Bruun Kristensen, Arne Bech, Curt Hoè
Suppleanter: Sven Jensen, Annette Hansen.

1: Dirigent: Poul Erik Christensen. Referent: Annette Hansen
Dirigent konkluderer at generalforsamlingen er varslet d.1/9 og derfor lovligt indvarslet, og
beslutningsdygtigt.
2. Formandens beretning
P.K. byder velkommen til denne udskudte generalforsamling 2020.
Han fortæller om den organisatoriske konstruktion omkring ejerskab af Nordstjernen, og at der arbejdes
på at nedlægge Fonden Nordstjernen og overføre ejerskabet til foreningen ”Nordstjernens Venner”.
Der er enighed om dette Fonden og Venneforeningen imellem, også Skibsbevaringsfonden er hørt og
indforstået med ændringen, men den praktiske del er endnu ikke afklaret. Skibsbevaringsfonden foreslår
hjælp fra advokat, men den udgift vil man helst være foruden.
Desuden mener formanden at Venneforeningens vedtægter er ved at være forældede, og at de bør
revideres.
Formanden fremhæver den gode ånd ombord, også i foreningen generalt, hvor forskelligheder
respekteres: ” De samlede aktiviteter viser vi er på rette vej”.
I nærmeste fremtid skal Nordstjernen afrigges, det er en snæver kreds der har disse kompetencer, og
står for afrigningen. Det vil foregå d. 5/10 fra kl 10.
Vinteroverdækning foregår i år d. 9/10 fra kl 9. Alle er velkomne med deres hjælp.
Bedding 2022 bliver i UGE 17, noter gerne dato så I har mulighed for at komme.
Der er sejlerskole hver mandag, madpakkesejlads onsdag. Desuden har Nordstjernen deltaget i Fyn
Rundt og Vejlefjord arrangement, samt sejladser som har gjort at nye medlemmer er kommet til, så
antallet af medlemmer d.d. er kommet op på 197 (1/10 2021)

Der kunne deltages i mange flere sejladser hvis der var flere skippere, så formanden efterlyser at
medlemmer med duelighedsbevis og lyst til skipper træning melder sig.
John Engelbrecht (tidligere ejer) har været med på nogle sejladser, hvilket altid er fornøjeligt.
Formanden nærer håb om at der kan opstå et samarbejde med andre skibsejere med skibe i Gl Havn.
Der er ønske om oprettelse af brugerforening, men det går lidt langsomt.
Kommunen er ved at arbejde på plan for Gl. Havn, og hvor der måske kommer betaling for at ligge i
havn. Ved forespørgsel får man at vide at der endnu ikke er udfærdiget en prisliste. Nordstjernens
bestyrelse forventer at man også fremover kan ligge gratis.
Der er i forbindelse med Vejlefjord sejladsen lavet en flyer om Nordstjernen.
Sidste sejlads med sejl i år : 4/10
Sidste sejlads d. 6/10 er det planen at sejle til Fredericia hvor Arne, mod betaling, vil arrangerer
ribbensteg og pandekager som de tidligere afslutnings sejladser. Der sejles fra Gl. Havn kl 17.
Formandens ønske for fremtiden er:
- flere skippere, flere ideer til sejladser( den foreslåede fisketur er endnu ikke sejlet)
- at vi lykkes med at holde den gamle dame sejlende
- at bevare den gode ånd
Der udtrykkes tak til Fonden og til Jane som har varetaget bogholderiet i den periode efter kasserer Jan
Trolle trak sig, og hvor der ikke har været en valgt kasserer i bestyrelsen.
Arne fortæller efterfølgende om Fyn Rundt hvor Nordstjernen sejlede distancen: Svendborg –
Ærøskøbing- Fåborg- Genner Bugt hvor man lå for anker – Assens – Middelfart.
Den bedste placering på kapsejladsen blev en 5 plads, så det var man godt tilfreds med. Der var god
stemning om bord, alle taler pænt og på trods af de primitive forhold forstår besætningen at hygge sig.
Der blev grillet og spist god mad. Der blev festet med besætningerne på de andre skibe, specielt
Noatun.
Solsejlet virkede, men gik desværre i stykker, der er et medlem som har tilkendegivet at ville sponsorere
et nyt solsejl, og det er man glade for.
Der var lidt uheld under turen, Nordstjernens rå knækkede på sejladsen fra Genner Bugt til Assens, der
var hård vind til kuling. En matros fik et blåt øje, en anden fik skade på hænderne.
Efterfølgende er der holdt evalueringsmøde hvor konklusionen er, at det vil gavne at træne sejl sejlads
mere intensivt. Dette er efterfølgende iværksat på mandage med Torben og Eigil som tovholdere.

Arne udtrykker håb om at der næste år vil være stor medlems tilslutning, hvis der er flere tilmeldte end
der er plads til med overnatning, vil man kunne lave skift under turen. Det kan også tænkes at der bliver
mulighed for dags sejlads.
Eigil fortæller om sejl sejlads, og kommer også ind på Fyn Rundt. Han pointerer at disse sejladser først og
fremmest er rettet mod medlemmer der ønsker at medvirke i sejlads med sejl, og dygtiggøre sig
indenfor denne type sejladser, om end der kan være plads til enkelte ikke sejl kyndige deltagere.
Sejlads med sejl kræver et homogent hold, der sigter mod at dygtiggøre sig. Derfor er der i dette efterår
oprettet en sejlerskole om mandagen hvor Eigil og Torben er tovholdere. Hvor man gentagne gange øver
de forskellige sejladser, - med vinden læns, sejlads agten for tværs, vind foran for tværs, så man sejler
bide vind, bomning og vending, rebning af sejl osv. Indtil nu er der 10-11 medlemmer der aktivt har
deltaget i sejlerskolen og gerne vil dygtiggøre sig, og blive det team der fremover kan være skibets
grundbesætning ved sejlads med sejl og som giver en tryghed når der sejles med sejl.
Hvis det ikke er muligt at sejle ud, øver man tør sejlads i havnen, hvor man f.eks. lærer teori om rigning
og hvordan rebning foregår.
Der er et ønske om flere sejladser med sejl, måske med overnatning. Det kunne være en sejlads til
Tyskland.
Ambitionen er at der opstår et fællesskab omkring sejl sejladserne
Der gøres opmærksom på det fra 2020 udsatte Gaffelrig seminar, som man forventer vil blive afholdt i
Middelfart i 2022. Seminaret har det formål at dygtiggøre besætningen, der skal være minimum 3 mand
fra Nordstjernen og der vil så komme en sejlkyndig med om bord.
Kurt gennemgår opgavelisten.
Der orienteres om status for ny klyver, hvor 1. samarbejdspartner er erstattet med en fra Sjælland og ny
rå. Man mangler skriftlige tilbud på begge dele og transportløsning for den u tilvirkede rå.
Eigil spørger om man har opgivet samarbejdet med Chris fra Værftet, om råen. Svar: Der er ikke kommet
tilbagemelding og tilbud fra Chris, så man har konkluderet at det ikke har hans interesse.
Planen er at man køber et tilsavet firkantet stykke kernetømmer, som så skal tilvirkes til den nye rå af
medlemmer henover vinteren. Asbjørn fortæller at de maskiner skal bruges findes, og Bent Quorning vil
medvirke ved processen.
Arne har talt med folk fra værftet og fortæller at man kan stå med arbejdet i et telt ved marsvin
lytteposten. De der skal arbejde med råen skal være medlemmer af værftet. Nordstjernen som forening
kan ikke blive medlem.
Torben spørger hvem der udvælger stammen, svar: det gør savværksejeren. Han har fået information
om hvad stammen skal bruges til. Torben mener at det ville være godt hvis det var en bådbygger der
stod for udvælgelsen. Dette blev afvist.

3. Revideret regnskab fremlægges af Per Kolberg.
Regnskabsåret 2020 :

indtægter

: 48.971,00

Udgifter

: 28.216,36

Overskud

: 20.754,64

Hermed stod der 31/12 2020 52.754,64 på Nordstjernens konto.
Der var i dette regnskabsår doneret 10.000 kr. af et medlem, ligesom medlemmer også havde doneret
mere end deres medlemsbidrag. Tak for det.
Regnskabet blev godkendt.
4. Budget for år 2021.

Kontingent fastholdes på 200,00 kr. Vedtages.

Erik foreslog at de aktive medlemmer betalte et højere kontingent. Det drøftes i bestyrelsen inden
næste generalforsamling i foråret 2022.
5. Fondens formand H.E. Brønserud fremlægger beretning.
Der har været svære arbejdsvilkår og fondens vedtægter er også forældede. H.E.B. fortæller at den
konstruktion med fond og venneforening blev valgt da John Engelbrecht ikke længere ville eje
Nordstjernen, fordi det var dyrt at vedligeholde hende, og private kunne ikke søge lån i
Skibsbevaringsfonden
Der er i Fonden faktisk kun 3 bestyrelses medlemmer ud af de 7 valgte der er aktive, hvorfor det er
vanskeligt når låne dokumenter skal underskrives, og aktiviteten i Fonden er lille. Formanden er helt enig
i at 2 bestyrelser ( Fonden og Venneforeningen) er for mange. Så han mener det vil være en god ide at
overdrage ejerforholdet til venneforeningen.
Økonomisk har der heller ikke været stor aktivitet. Balancen er på ca. 8000,00 .
6. Eigil foreslår at bestyrelsen og medlemmerne overvejer tiltag til fremme af yngre medlemmer.
Erik ønsker at der lægges et årshjul på hjemmesiden. Eigil siger det sagtens kan lade sig gøre, han skal
bare have noget fra bestyrelsen at lægge på hjemmesiden.
7. Ingen indkomne forslag fra medlemmer eller bestyrelse
8. Valg af bestyrelse:
På valg er Peter Lausen, Kurt Hoè og Per Kolberg, alle genvælges
Der er et ledigt mandat efter Jan Trolle. Keld Eriksen vælges ind i bestyrelsen

9. Suppleanter: Svend Jensen og Annette Hansen, begge genvælges.
10. Billags kontrollant Karen Vesterholm genvælges
Bilagskontrollantsuppleant Ole Rabech genvælges
11. evt.
Ejgil, som er hjemmeside ansvarlig, efterlyser at medlemmer er mere aktive i forhold til hjemmesiden.
Dels med billeder, men også forslag til sejlads/aktiviteter efterlyses.
Det drøftes om hjemmesiden er den rette måde hvorpå man kommunikerer med medlemmerne.
Sejlfolket benytter SMS, og det fungerer godt.
Der bør nedsættes en arbejdsgruppe der fremkommer med fremtidens kommunikationsform.

2/10 2021. Referent Annette Hansen.

