Jagten Nordstjernen
- hjemsted for langsomhedens poesi, filosofi og sejlervisdom

Generalforsamling
Middelfart, den 25. marts 2022
Naturcenter, Hindsgavl.

Referat

1. Valg af dirigent og referent.

Arne Bech 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:
•

Vinteroverdækning

•

Status på ny rå/bredfok.

•

Opkrævning fra Middelfart kommune for leje af skure.

•

Ny klyver. Sponseret af Albani

•

Lugepresenning.

•

Nyt solsejl. Sponseret af medlem.

•

Redningsflåderne serviceret.

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. Også med ekstra bidrag i forbindelse med bl.a.
kontingentbetaling.
Bedding: Arne Bech og Asbjørn Kristensen gennemgik planerne for beddingsarbejdet i uge 17.
Beretningen derefter enstemmigt godkendt.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Per Kolberg fremlagde årsregnskabet for 2021.
Regnskabet udviste et underskud på kr. 4.342,13.
Regnskabet gav ikke anledning til yderligere spørgsmål/kommentarer.
Regnskabet blev godkendt.

4. Fremlæggelse af budget og kontingent til godkendelse.

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
Bestyrelsen indstillede på den baggrund, at prisen på deltagelse i sejladser hæves fra det nuværende kr.
30,- til kr. 50,-.
I lighed med tidligere er der ikke udarbejdet et egentligt budget.
Kontingent og prisen på sejladser blev godkendt.

5. Fremlæggelse af beretning, fremtidsplaner og regnskab for Fonden for Jagten
Nordstjernen.

Per Kolberg fremlagde på vegne af fondsbestyrelsen og Hans Erik Brønserud de aktuelle fremtidsplaner for
Jagten Nordstjernen med fokus på en mulig overdragelse af ejerskabet fra Fonden til Venneforeningen.
Der blev rejst det spørgsmål om et sådant ejerskifte har mulige konsekvenser for tidligere og fremtidige
sponsorater o.l.? Vil det være mere besværligt at søge og få sponsorater/tilskud, når skibet ikke længere
ejes af en fond? Per Kolberg understregede, at spørgsmålet ville blive vurderet juridisk.

6. Forslag til arbejdsprogram og sejlplan.

Per Kolberg kommenterede kort følgende sejladser/aktiviteter:
Gaffelrigseminar – 28. september – 2. oktober.
Markedsføring/medlemshvervning. Vi mangler en, der kan tage opgaven med at få organiseret
markedsføring/medlemshvevning. Interesserede må meget gerne henvende sig til formanden.
Fyn Rundt – uge 30
Bogense -> Gamborg Fjord
Gamborg Fjord -> Assens

Assens -> Faaborg
Faaborg -> Marstal
Marstal -> Svendborg
Vejle Fjordfestival – 27. og 28.august.
Sejladser. Forslag til sejladser er løbende velkomne. Når der er et mandskab (skipper, motormand og to
erfarne gaster) kan der arrangeres sejladser med relativ kort varsel.
Interesserede deltagere kan følge nærmere om de enkelte sejladser på hjemmesiden
http://www.jagtennordstjernen.dk/ eller kontakte formanden.
Per Kolberg nævnte følgende grupper, vi meget gerne vil have bemandet:
Maling af Nordstjernen - Inden bedding. Ansvarlige Arne Bech og Asbjørn Kristensen.
Jubilæumsudvalg – 150 års jubilæum. Anette Asmussen og Eigil Kristensen.
Forslag til nye vedtægter. Ansvarlig Per Kolberg. Anette Asmussen og Erik Pedersen.
Kulturarrangementer. Ansvarlig bestyrelsen.
Vedligeholdelse skrog. Ansvarlige Arne Bech og Asbjørn Kristensen.
Vedligeholdelse sejl/rig/el. Ansvarlige Curt Hoé og Keld Eriksen.
Skipperuddannelse. Ansvarlig Per Kolberg.
Sejleruddannelse. Ansvarlige Eigil Kristensen og Torben Ejersbo.
Interesserede kan henvende sig til de ansvarlige for grupperne eller til formanden.
I forbindelse med punktets behandling meldte Tage H. Knudsen sig til arbejdsgruppen med at male og
udføre småreparationer Erling Stoklund og Erik Pedersen gjorde det samme. De pågældende kan i givet fald
kontaktes med relativ kort varsel, når der er opgaver på skibet.

7. Indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer.
Forslag indstillet af bestyrelsen:
1. Bestyrelsen indstiller: ”I forbindelse med at Fonden for Jagten Nordstjernen af 1872 påtænker at tilbyde
foreningen Jagten Nordstjernens Venner ejerskabet til skibet, bemyndiges bestyrelsen til at gennemføre
ejerskiftet. Det er forudsat, at overdragelsen af ejerskabet sker juridisk korrekt og uden udgifter for
Venneforeningen”.
Forslaget vedtaget.
2. Hvis dette forslag godkendes af GF, foreslår bestyrelsen videre:
”I forbindelse med at Venneforeningen overtager ejerskabet af Nordstjernen, udvides bestyrelsen med to
medlemmer.” En vedtagelse vil alene være gældende indtil nye vedtægter er udarbejdet og godkendt af
GF.
Forslaget vedtaget.

8. Valg af bestyrelse.

Asbjørn Bruun Kristensen for 2 år – genvalgt uden modkandidater.
Poul Erik Christensen for 2 år – genvalgt uden modkandidater.
Arne Bech for 2 år – genvalgt uden modkandidater.
Nyt mandat for 1 år.
Nyt mandat for 1 år.

Det lykkedes ikke at få besat de to nye mandater på generalforsamlingen. Men bestyrelsen bemyndiges til
at besætte posterne efterfølgende, hvis muligt.

9. Valg af suppleanter.
Sven Jensen for 1 år – genvalgt uden modkandidater.
Karsten Schødt for 1 år - valgt 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.

Arne Bech
Dirigent

/

Per Kolberg
Referent

