Nordvestjysk Fjordkultur
Ordinær Generalforsamling 8. marts 2016
Generalforsamlingen indledtes med fællessang: Blæsten går frisk over Limfjordens vande.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Pkt. 1
Valg af dirigent.
Henrik Hvass valgtes
Pkt. 2
Bestyrelsens beretning, v. formanden Bjarne Tingkær
Beretning for 2015 i NFK
2015 har været et begivenhedsrigt år: Fjordens Dag, ombygning og isolering af klublokaler – Venø
Rundt 30 års jubilæum, deltagelse i de årlige sejladser til ROR – Cup, VM i Hjarbæk – Nye både,
Limfjorden Rundt, restaurering af Lodsen og klassebåde, Sansefestival, Foredrag og studieture.
Fremvisning og fortælling om NFK´s aktiviteter til forskellige grupper. Hyggelige og lærerige timer
omkring arbejdet med vedligeholdelse af vores både.
Der har vist sig en stigende interesse omkring Nordvestjysk Fjordkultur i de senere år. Det tilskriver
vi det høje aktivitetsniveau og i samarbejdet med partnere i vores netværk hvor Struer Museum er
en vigtig partner.
Borgmester Mads Jakobsen kvitterede i sin tale ved vores reception den 1. december med at
Nordvestjysk Fjordkultur var med til at fremme bosætning og gøre Struer til et godt sted at være.
Det kommer bl.a. til udtryk i træskibshavnen, som pynter godt i bybilledet og vores aktive
formidling af kystkulturen og Struers Historie samt det flotte arbejde der udføres i vores
værksteder. Der er også lagt mærke til at vi er med til at skabe glæde og interesse blandt de ældre
fra plejehjem og dagcentre, når vi indbyder til rundvisning og fortælling for deltagerne i ”Udeliv”.
Det høje aktivitetsniveau kan skyldes at foreningen har fået en fladere struktur, hvor man påtager
sig et ansvar og frivilligt tilbyder at løse opgaverne selv om man ikke er bestyrelsesmedlem.
Det skal vi fastholde og videreudvikle.
Men først og fremmest er det fællesskabet som skaber den glæde og dynamik som er drivkraften.
Så længe vi passer på at det er frivilligt hvordan og hvor meget arbejde eller aktivitet du ønsker at
bidrage med.
For at vores vision om et skabe og bevare et levende miljø omkring et fjordkulturcenter, som kan
tiltrække lokalbefolkningen og samtidig fungere som formidler af kulturarven skal vi udbygge
kontakten til hele det maritime miljø især i den vestlige del af Limfjorden.
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Sådan på det helt jordnære plan bør vi få flere aktive sejlere.
Udpluk fra mundtlig fremlæggelse:
-

-

Fjordens dag
Arbejder udført
Venø Rundt
Nytilkomne både, bl.a. klassiske klassebåde
Restaurering af Lodsen
Fokus på rekruttering af nye medlemmer, gerne unge.
Deltaget i arrangementer:
o Sansefestival
o Limfjorden Rundt
o Besøg af pensionister fra udelivsgruppen
o Besøg fra Livsstilshøjskolen
o Henning og Ole deltager i pensionisternes kulturdage i maj
Megen goodwill – derfor er restrureringen muliggjort. Medlemmernes indsats hyldet.
Frivilligheden i højsædet.
Vi vil skabe et levende miljø på havnen, foreningens aktiviteter og resultater respekteres så
meget, at borgmesteren anser det for en faktor i tilflytningen til Struer.
Partnerskaber skal indgås m.h.p. mulighed for andres gruppers anvendelse af huset, bl.a.
museet ønsker i partnerskab at være med til udbygning af huset.
Husk at modtage gæster godt og imødekommende.
Hvordan får vi et godt samarbejde om Struer Havn? Nu en ny havnefoged, interesseret.
Dialog med andre virksomheder og aktører på havnen.
Ligeledes bevare et godt forhold til andre lignende interessenter ved fjorden (fx Hjarbæk,
Lemvig m.v.)
Positiv nyhed: Unge medlemmer vil restaurere en Piratjolle (nr. 11 fra 1943)

Pkt. 3.
Regnskab til godkendelse.
Regnskabet gennemgået. Foreningen har 118 medlemmer, en stigning på netto 3.
Værdi af bådene reguleres med de beløb, der bruges på istandsættelse.
Debat om:
 Restancer,
 Underskud
 kassebeholdningen (pt. Ca. 65.000 trods underskud i regnskabsåret, inden
kontingentindbetalinger),
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budget (som ikke forelægges gen. Fors.)
økonomien i klubbladet. Fremstillingen er gratis, kun porto koster. Annoncer giver
indtægter. Evt. distribution via e-mail vs. Fremstilling af fysisk blad. Flest positive ytringer
for bevarelse af det fysiske blad.
Nye aktiviteter: Intet sættes i gang uden sikring af 100% finansiering på forhånd.

Regnskabet godkendt
Pkt. 4
Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
Vedtaget.
Pkt. 5
Indkomne forslag
a)
Ideoplæg til fornyelse – eller afslutning - af den 30-årige tradition for Venø Rundt.
Oplæg v. koordinatoren af Venø Rundt, Claus Mathiesen.
Det var i øvrigt Claus Mathiesen, der for 30 år siden tog initiativ til oprettelsen af ”Venø Bugt
Sjægtelaug” og til kapsejladsen Venø Rundt, som var en genoptagelse af en tradition blandt
fiskerne i Struer i begyndelsen af forrige århundrede. Som debatoplæg til beslutning under pkt.
5 har Claus Mathiesen sendt nedenstående til udvalget vedr. Venø Rundt vedr. evaluering af
Venø Rundt 2015:
Kære Charlotte, Anders, Niels og Bjarne,
Sidste år var jeg ophængt af mit arbejde og sagde derfor fra mht. planlægningen af arrangementet. I år
må jeg sige, at det bliver det samme. Derfor vil jeg gerne permanent trække mig fra dette udvalg!
Jeg har stor respekt for, hvis nogen vil køre udvalget videre – i uændret form eller i en ny variant. Min
personlige holdning er , at Venø Rundt har haft sin tid. En tid som jeg ser tilbage på med stor glæde.
Jeg var med i den lille flok, der startede det op. Jeg var underskriver af indkaldelsen til den stiftende
generalforsamling (i Venø Bugt Sjægtelaug).
Jeg lægger gerne også navn til på denne måde at afslutte denne fantastiske æra.
Sidste år drøftede vi, hvorledes vi skulle gøre noget ekstra ud af vores 30 års jubilæum. Vi havde penge
på kontoen, og de måtte gerne blive fyret af til noget godt og mindeværdigt. Vi drømte om hyggelig
musik til festmiddagen, med mange deltagere, som vi havde kendt gennem tiderne. Vi drømte om 30 år
= 30 både. Vi drøftede alternativ fælles strandstart, men måtte sande, at de gæve aldrende sejlere
næppe ville kunne kravle ombord og finde sig tilpas med vådt tøj. (ak ja, der var engang)
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Sandheden blev, måske lidt årdt sat op, at de deltagende sejlere fik en cap, og middagen blev udvidet
med en forret! Vi blev, igen igen, ikke mange sejlere.
Var det dét? Skal vi lukke?
Nordvestjysk Fjordkultur har vokset sig stor og stærk. Mange medlemmer med mange gøremål. Men
mange sejler slet ikke. Der er mange gudsbenådede håndværkere og nogle fantastisk flinke folk, der er
dejlige at være sammen med. Men de sejler ikke.
Nordvestjysk Fjordkultur har modtaget og renoveret mange både af meget forskellig observans. Det er
dejligt, mangfoldigt og spændende at se på – og være en del af. Men der er ikke sprydstagen der
dominerer og ”tegner” Fjordkulturen længere.
Jeg har stor respekt for, om nogen vil køre Venø Rundt videre. Og jeg ved ikke, om Fjordkulturen fortsat
ønsker at have dette ”stedbarn” under sine vinger. Om der findes folk, der vil tage det til sig, kæle for
det, holde det ved lige? – Eller om det er noget fremmed og uvedkommende. Det kan man ikke bebrejde
nogen.
Jeg giver hermed depechen videre til en eventuel ny stafet-løber. Jeg vil kun glæde mig, om det lykkes.
Men jeg synes, man skal tænke sig om: Det er ikke sjovt at se noget sygne stille hen. Så er det bedre at
stoppe i tide.
Det gør jeg nu.
Og jeg opretholder naturligvis mit medlemskab af Nordvestjysk Fjordkultur, som jeg håber på at kunne
tid til at dyrke mere vedvarende i de kommende år.
Mange hilsner
Claus

Under den følgende debat blev der fremlagt følgende:
Forslag til model for fortsættelse/fornyelse af Venø Rundt:
- Venø Rundt skal udvides til at være for alle både, bygget af træ.
- Banen lægges kort før start under hensyn til vejret. Banen er ikke nødvendig Venø rundt,
men muligvis mindre distance.
- Humlum havn er stadigvæk udgangspunktet.
Ros til oplægget, tro på, at begivenheden kan leve videre, men indsejling til Humlum bør uddybes.
Man bør holde fast i Humlum som udgangspkt. , her mødes stor velvilje, vi overnatter gratis, der
organiseres fest for os, m. service og goodwill. Overnatningsmuligheden vigtig for udfoldelse af
fest.
Spm. Om konkurrencevilkår mellem vidt forskellige både. Ikke besvaret, det skal udtænkes.
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Formanden: Fare for, at sejladsen lukker sig i små grupper. Ideer bør fremmes til mere
tilskuervenlighed, evt. med særligt udpegede steder, hvor sejladsen kommer tæt på tilskuerne.
Ide om at medtage Venøfærgen som tilskuerfartøj.
Erfaring fra sejladser fra Kiel, hvor tilskuere inviteres med på følgebåde, under betegnelsen photo
opportunity, mod betaling. Musik på nogle både, festlig stemning.
Bedre annoncering foreslås, evt. ved brug af Netværk Limfjorden.
b)
Forslag til ændring af afregningsmetode ved betaling af stadeplads.
Retningslinierne for opbevaring af private både under bearbejdning fastlægges af bestyrelsen.
Sådanne retningslinier forefindes. Heri er fastsat en pris på kr. 500,- per båd per vinter.
Forslaget indebær en udregning af det areal, som båden optager. Argumentet herfor er, at ganske
små både ellers skal koste lige så meget som store.
Forslaget var til debat, en evt. ændring af retningslinierne vil komme fra den nye bestyrelse.

Pkt. 6
Valg af medlemmer til bestyrelsen
2 medlemmer af bestyrelsen afgår: Anders Røjbæk (modtager genvalg) og
Bjarne Tingkær (modtager ikke genvalg)
Der blev udtrykt overraskelse over at formanden, Bjarne Tingkær, afgår. Klaus Matiesen tog
anledning til at rose Bjarne for et fantastisk arbejde, hvorunder han har bragt foreningen til et ”nyt
niveau”. Generalforsamlingen tilsluttede sig.

Valg af medlemmer til bestyrelsen for 2 år:
1) Anders Røjbæk (genvalg)
2) Nis Christiansen, Ringgade 57, Struer (Nyvalg)
Pkt. 7
Valg af suppleanter til bestyrelsen
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Suppleanter valgt for 1 år:
1. suppleant: Karsten Andreasen, Langgade 10, 1., Struer
2. suppleant: Kristian Jeppesen, Kirkebyen 6, Nr. Nissum
Pkt. 8
Valg af revisor
Revisor valgt for 1 år:
Karsten Jensen, Lønningen 6, Venø
Pkt. 9
Eventuelt
-

-

-

Bestyrelsens tak til den afgående formand
Asger orienterede om turen ti Ribe
Orientering om, at man kan låne lokalerne til 2 forskellige priser: kr. 200,- til et lille
arrangement (eftermiddagskaffe el.lign.), kr. 500,- til et større arrangement.
Bestyrelsen skal informeres og godkende i god til, og der skal instrueres i sikkerhed,
herunder afbrydelse af strømmen til alle maskiner.
Under fejringen af Struers 100 års købstadsjubilæum afholdes en shanty-festival. Spm. Om
der er interesse for samarbejde under denne, så der bl.a. skaffes både til havnen? Det blev
oplyst, at festivalen kommer i TS’ arrangementskalender.
Der arbejds på at arrangere et råsejlstræf til jubilæet, med udgangspunkt i Roskilde.
Rengøring: Struer Shantykor har foræret en opvaskemaskine til NFK. Desuden ansættes der
hjælp til rengøring, finansieret af kaffekassen.
Spm. Om sejlerskole til sommer: Det skulle være ”Havfruen” der skulle anvendes til dette,
men det kan ikke siges, om den bliver færdig til det.
Spm. Om der kunne etableres et kursus i skibsmodel-bygning /halvmodelbygning. Der er
ingen aktuelle planer.
Spm. Om NFK er interesseret i et klaver. Intet svar, bestyrelsen overvejer.
Spm. Om færgelauget Venøfærgen kunne integreres i NFK.

Generalforsamlingen afsluttet af Bjarne Tingkær.
Ref. Algot Øhlenschlæger
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