Struer d. 29. marts 2022

Ordinær generalforsamling
i
Nordvestjysk Fjordkultur 2022
Referent: Gorm Larsen
Dagsorden i følge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
Henrik Hvass blev valgt. Henrik takker for valget og konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt
indvarslet og dermed beslutningsdygtig. Henrik gennemgår dagsordenen og giver herefter ordet til
formanden.
2. Bestyrelsens beretning ved formand Asger Brodersen.
Bestyrelsens beretning foreligger i skriftlig form. Dirigenten takker for en god og fyldestgørende
beretning, og generalforsamlingen kvitterer for beretningen med applaus. Ifølge vedtægterne skal
beretningen ikke godkendes af generalforsamlingen.
3. Godkendelse af regnskabet 2021.
Kasserer Anders Røjbæk fremlægger regnskabet. Årets resultat udviser et beskedent overskud på
314 kr. Dirigenten takker for gennemgangen af regnskabet og overgiver regnskabet til
generalforsamlingens godkendelse. Generalforsamlingen godkender regnskabet uden
bemærkninger.
4. Fastlæggelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Forslaget vedtages enstemmigt.
5. Indkomne forslag
Der er indkommet et forslag til debat fra Søren Borup:
Som konsekvens af NFKs engagement i UNESCO klinkbådsprojekt, besluttes at polymere materialer
ikke anvendes i NFK på nybygning - og vedligehold af klinkbyggede både. Materialerne inkluderer
bl.a. epoxy, polyester, fugemasse akryl og silikone, PU lim og skum, og tokomponent spartelmasse.
Det foreslås fra generalforsamlingen at konsekvenserne af forslagets eventuelle gennemførelse
undersøges, så en beslutning kan træffes af bestyrelsen.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg er Anders Røjbæk, René Maretty. René ønsker ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslår Eric Mouritzen.
Anders Røjbæk genvælges. Eric Mouritzen vælges.
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7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
På valg er Gorm Larsen og Jens Stausholm.
Både Gorm og Jens genvælges.
8. Valg af revisor.
Revision Limfjord genvælges
9. Eventuelt
Anders Røjbæk redegjorde for planerne om etablering af brandslukningsanlæg.
NFK har fået fiskeriministeriets tilladelse til af etablere undervisning i fjordfiskeri.
Niels Møller udtrykte sin tak til bestyrelsen for den store indsats. Ligeledes rettede han en stor tak til
sekretæren Gorm Larsen for nogle gode referater fra diverse aktiviteter.
Lasse Øland opfordrede til, at man er meget påpasselig ved malerarbejde på de nye fliser foran
bådehallen. Dan Povlsen foreslog at man bundsmører ude på gruset
Asger Brodersen redegjorde for Lodsens tilstand og de manglende penge til istandsættelsen. Lodsen
tages hjem til NFK og udstilles udenfor indtil videre. Der arbejdes stadig på at finde midler til
istandsættelsen.
Holstebro Atletikklub kommer på besøg torsdag den 31. marts.
Lørdag den 2. april får vi besøg af Museet for Lystsejlads i Svendborg.
Tirsdag den 5. april får vi besøg af Folkebådsforeningen i Ebeltoft.
Peter Bjerre opfordrer til, at Falck årligt kontroller vores sikkerhedsudstyr via et abonnement på 500
kr. Bestyrelsen følger op på forslaget
Der stilles forslag om indførelse af et medlemskort. Bestyrelsen følger op på forslaget
På spørgsmål fra Tommy Venø redegør Asger for planerne for i samarbejde med Limfjordsmuseet at
få besøg af kulturministeren.
Henning Venø opfordrer til at støtte en underskriftsindsamling for bekæmpelse af sæler.
Asger takker René Maretty for hans indsats i bestyrelsen.
René takker for de pæne ord og lover, at han stadig gerne giver en hjælpende hånd med.
Dirigenten takker for god ro og orden og giver ordet til formanden for de afsluttende
bemærkninger.

Bestyrelsen for Nordvestjysk Fjordkulturs beretning på generalforsamlingen 2022
Det er dejligt, at vi igen kan holde generalforsamling her i Nordvestjysk Fjordkultur på normal vis.

Hverdagen
Årets store nyhed: Vi fik en med spænding ventet nyhed præsenteret i midten af december. UNESCO har
anerkendt den klinkbyggede bygge-tradition som en immateriel kulturarv for menneskeheden.
Anerkendelsen gælder for alle de bådelaug i hele Norden, der bygger og sejler med klinkbyggede både på
traditionel vis. Anerkendelsen er noget vi meget stolte over og glade for. Det bliver spændende og se, hvad
det bibringer i fremtiden
Hverdagen: Siden sidste generalforsamling d. 1. juni 2021, har vi heldigvis haft et ret normalt efterår. Vi har
haft god gang i diverse arbejder på bådene igen.
Status på renoveringer og nybygninger: Projekterne med Piratjollen KAJO er ved at nå i mål. Vi skal gerne
have den med i vandet til foråret. Nybygningen af 12½ – meteren Bitten skrider også godt frem. Den er stort
set færdig med det indvendige og dækket. Tilbage er arbejdet med ruf og rig. Den nyrenoverede køl ligger
klar til montering. Arbejdet på Malik skrider fint fremad. Der bliver lige pt arbejdet med at få ruffet og
cockpittet færdigt. Arbejdet på damjollen – Madam Blå skrider også fint fremad. De flest bord er repareret
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eller skiftet ud i bagbord side. Styrbord side skal også have en omgang. Motoren er færdig renoveret.
Damjollen Lille Skagen har fået skiftet køl og hæk. Hverken Madam Blå eller Lille Skagen kommer dog ikke
med i vandet i år. Arbejdet på den fladbundede pram Svend skrider rigtig godt fremand. Der mangler et bord
i begge sider, så er formen skabt. Renoveringen af Kvasen er færdig, så den kommer i vandet til maj. De øvrige
joller er ved at være klar til søsætning. Alle kølbådene har fået en god overhaling, og de ved at være klar til
komme i vandet.
Ung bådbygger: Jason Daucke von Barner vores unge bådbygger er ved at være færdig med sin klinkbyg-gede
jolle. Det har været interessant at følge ham i hans arbejde. Han er en dygtig håndværker og en god formidler.
Det sociale: Det sociale spiller stadig en meget væsentlig rolle i vores arbejde. Den gode samtale og
erfaringsudveksling under arbejdet med bådene er uvurderlig. Det er disse samtaler, der er med til at holde
fortællingen om fjordkulturen levende. Heldigvis er indstillingen til arbejdet med bådene, at kvaliteten af
arbejdet går frem for tiden. Tingene må tage den tid, det nu tager! Det er rigtig godt at se alle jer, der kun
har kræfter til at komme og få en kop kaffe. Som én sagde: ”Man bliver jo ikke klogere af at sidde derhjemme
og kukkelure, og det er rart at holde lidt øje med det hele”.
Hjemmesiden: Hjemmesiden kører igen takket være Bente Bagges store indsats. Tak for det. Det er ikke
noget værre end en hjemmeside, der ingen udvikling er i. HUSK - man kan altid finde de fleste oplysninger,
man har brug for, på hjemmesiden. Så brug den flittigt. Her skal der også igen appelleres til at man tilmelder
sig foreningens lukkede medlemsside.
Medlemsbladet:
Sidste år indførte vi en cykelbuds-ordning til udbringning af medlemsbladet. Det har fungeret meget godt.
Medlemskredsen er delt op i en række lokalområder, hvor de respektive cykelbude afleverer medlemsbladene i de respektive postkasser. Det sparer vi en hel del porto på. Vi mangler dog et par cykelbude i
Struer by.
Struer Havn: Vi får en ny nabo på havnen. Den høje træbygning ud mod havnebassinet kommer til at huse
Fredes Samling. Det glæder vi os meget over, og vi ser frem til et godt samarbejde. Vi glæder os til, at
renoveringen af Sydkajen bliver færdig her i 2022. Men renoveringen betyder, at søsætningen i år kommer
til at foregå med mobil kran hen over foråret.
Vi har fra februar til april fået lov til at lave en udstilling om de klinkbyggede både fra Limfjorden i en af
brobuerne. Det håber vi giver pote, så struerboerne får NFK mere med i deres bevidsthed. Vi er endvidere i
dialog med Struer Museum om bevaringen af vikingeskibet Imme. Begge dele falder meget godt i tråd med
oplysningen om og bevaringen af den gamle klinkbygningstradition.
Forespørgsler og nye tiltag i 2022:
Kurserne i maritim husflid fik vi på grund af coronaen heller ikke skudt i gang i år. Men vi må prøve igen til
næste vinter.

Arrangementer
Struer Bugt Kapsejlads lørdag den 12. juni 2021 vil blive husket for den megen blæst. Vinden blev op ad
formiddagen så hård, at vi kun sejlede én sejlads, da der var havari i blandt bådene. Så dagen blev brugt på
snak.
Kulturkaravanen “Visioner fra Vandkanten” var kort forbi Struer d. 26. juni. Kulturkaravanen var en
teaterrejse i hestevogne langs Danmarks vandkant fra sydøst til nordvest. Vi havde lovet at sejle dem til
Oddesund ved middagstid, og det gjorde vi så. Arrangementet blev en fuser. De var mest optaget af dem
selv.
Aktive dage på havnen om lørdagene i juli blev heller ikke den store succes. Fjordkulturen deltog mellem kl.
13 – 15. Autogalleriet havde lagt et stort arbejde i arrangementerne. Men besøgstallet var for lille til den
store indsats, der var lagt i det. Der må nytænkes her.
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Ved WM i H-både havde vi en aftale med Sejlklubben om at lave en præsentationssejlads med vores både
fredag d. 13. august kl. 15.00. Vi sejlede ud i Struer Bugt for at tager imod de konkurrerende både. Men på
grund af den hårdt tiltagende vind, valgte vi at gå i havn i overensstemmelse med sejlklubben.
Foredrag: Vi har haft to foredrag siden sidste generalforsamling. Den 9. november fortalte Jørgen Christian
Jensen, mangeårig forstander på Skagen Skipperskole engageret om: Træskibet Alvilde, en del af den danske
maritime kulturarv 1897-2020. Det blev til en rigtig god aften.
Den 8. marts fortalte Ronni Skram om sin tur ned gennem Europas kanaler til Middelhavet i sin egen båd. Det
blev en rigtig fin aften, hvor Ronni på sin stille og rolige facon berettede om sin tur. Beretningen fulgte han
op med en god og illustrativ billedserie.
VM i sjægtesejlads den 21. august. Vi havde desværre ingen både med til Hjarbæk i år. Men vi stillede med
8 – 10 mand, som fik hyre på andre både ved kapsejladsen. Det blev til nogle gode sejladser med fin frisk
vind. Der var en god og hyggelig stemning på havnen som sædvanlig.
Limfjorden Rundt d. 15. - 16. september 2021. Det var dejligt at vi kunne afvikle Limfjorden Rundt på normal
vis her efter coronaen. I år prøvede vi noget nyt. Struer Kommune havde lejet to store telte med et samlet
areal på 832 m² hos Thy Teltudlejning. Teltene skulle kunne rumme 700 mand plus pladsen til orkestret. Det
var aftalt, at vi i Nordvestjysk Fjordkultur skulle sejle paradesejlads for publikum i havnen med alle vores både
onsdag eftermiddag, det blev desværre aflyst igen i år. Det øsregnede hele eftermiddagen, så der var stort
set ingen mennesker på havnen i denne regn og blæst. Og dog! Der var mange biler, hvor folk sad inde bag
de duggede ruder, som bevirkede, at de ingenting kunne se.
Mellem kl. 15:00 og 16:00 begyndte de første af de i alt 82 både at dukke frem af regn disen. De blev alle fint
gelejdet på plads i havnen. Besætningerne ombord på skibene have travlt med at få tørret tøj, men
stemningen var god.
Klokken 18:30 stod hele staben af serveringspersonale på 30 mand fra Marilyn Annes Venner og Nordvestjysk Fjordkultur klar til udskænkning af øl, vin og vand samt de ca. 700 kg god biksemad fra Struer Smørrebrød. Musikken ved Fischers stod klar igen, de glædede sig meget, da de ikke havde spillet til noget arrangement det sidste 1½ år. Desværre var folkene fra skibene lidt sløve til at komme ind i teltet, så vi kom først
i gang med spisningen kl. 19:30, men stemningen var fin. Alle nød maden og musikken, de sidste forlod teltet
ca. kl. 23:30.
Torsdag morgen stod morgenholdet klar i bådhallen med 1000 rundstykker sponseret af Super Brugsen. Hver
båd fik sædvanen tro udleveret dette års Limfjorden Rundt-krus fra Struer Havn. Kl. 10:30 var den sidste båd
sejlet ud af havnen.
Bådoptagning d. 7. oktober. Vi mødtes på havnen kl. 07:00. Derfra gik det slag i slag med at få bådene op kølbådene først. Der var heldigvis meget lidt begroning under vandlinjen? Den røde Ferguson havde travlt
med at trække bådene over til en tiltrængt højtryksrensning. Klokken 12:00 kaldtes til middag, som
traditionen tro bestod af den biksemad, der var til overs fra Limfjorden Rundt.
Spændende dialogmøde, med kandidater til kommunalvalget d. 28. oktober. Vi havde inviteret
kandidater til kommunalvalget på besøg til et spændende dialogmøde mellem 10:00 – 12:00 i Nordvestjysk
Fjordkultur. 8 partier havde takket ja til indbydelsen. Mødets overordnede emne:
Hvordan ser kandidaterne Nordvestjysk Fjordkulturs rolle i forhold til profilering af Struer Kommune?
1. Havnen, 2. Fredes Samling, 3. Kulturøen og 4. Eventuelt.
Der var en god og positiv stemning under hele mødet. Nu må vi se, hvad det udmønter sig i de næste 4 år.
Julefrokost blev heldigvis afholdt på vanlige hyggelige vis. Ca. 50 havde trodset coronaen. Det var godt at
kunne samles igen.
Tusind tak til alle for indsatsen i året 2021.
På bestyrelsens vegne
Formand
Asger Brodersen
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