Nordvestjysk Fjordkultur
Ordinær Generalforsamling 7. marts 2017 kl. 19 i klublokalet
Formanden byder velkommen, og herefter synger vi Blæsten går frisk over Limfjordens vande.
Dagsorden ifølge vedtægterne
1. Valg af dirigent
Henrik Hvass vælges og konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt og
dermed beslut-ningsdygtig.
2. Bestyrelsens beretning:

Struer d. 7. marts 2017
Bestyrelsen for Nordvestjysk Fjordkulturs beretning 2017
Generalforsamlingen er en hver forenings vigtigste møde, da det er her, hvert enkelt medlem har mulighed
for at få sin mening frem i form af forslag, kommentarer og afgivelse af sin stemme.
Vi siger tak for det store arbejde de tidligere bestyrelser ydet. Det er det grundlag denne bestyrelse bygger
videre på. Vi må i bestyrelsen for året 2016 / 17 i dag stå til regnskab for vore handlinger og beslutninger.
Nu er det op til jer medlemmer at give udtryk for, om denne bestyrelse har levet op til de forventninger I
havde, da I sidste år valgte os ind. Vi tager gerne mod både ris og ros for vores arbejde i det forgangne år.
Til at hjælpe jer på vej, får I her et fyldigt rids over året, der er gået.
Hverdagen: Som Dan Turrel sagde: ”Jeg holder af hverdagen”. Hverdagen i Nordvestjysk Fjordkultur er helt
afgjort det aller vigtigste. Det er her, vi får arbejdet med det, vi holder af. Det er her, vi får styrket det
sociale sammenhold, og det er her, vi får den gode snak hen over kaffen. Og der er gang i den. Vi kan være
både glade og stolte over vores arbejde. Vi har efterhånden en stor flåde af både erhverv- og lystfartøjer i
træ, som vi er blevet betroet at holde flydende og i en god og beundringsværdig stand. Det er godt gået
folkens. Nordvestjysk Fjordkultur og Struer Kommune har jo her en perlerække af både at vise frem i
Træskibshavnen. Træskibshavnen er nu det officielle navn fra Havnestyrelsens side.
Men der er som før sagt gang i den. Vi har i det forløbne år fået mange nye medlemmer. Et stort velkommen skal der lyde til jer. Det vil være på sin plads her igen at minde om vores alkoholpolitik – nul
alkohol i hverdagene. Vi har mange farlige maskiner, og vi skulle nødigt have nogen ulykke. Konsekvensen
af en ulykke tør vi ikke en gang tænke på.
Organisation: Vi har rigtig godt gang i alle udvalgene. Dette arbejde ser vi gerne fortsætter. Vi har fået
etableret mapper til alle bådene. Det er nu op til hvert mandskab at holde indholdet i mapperne ajour. Der
bliver arbejdet flittigt og kontinuerligt på vedligeholdelsen og opdateringen af hjemmesiden. Vi har et rigtig
flot klubblad. Men husk, at standarden er vi alle ansvarlige for kan holdes. Har I indlæg store som små, så
aflever dem til redaktøren. Næste deadline er den 15. marts. Tak for det store arbejde, der også bliver lagt
her. I Træskibshavnen har alle bådene fået standere, hvor bådenes data står på. Standerne og
informationen på dem vil blive udvidet en smule i år.
Arrangementer:
Siden sidste generalforsamling har vi haft mange arrangementer. Nogle var positive - andre ikke, men de er
dog alle til at lære noget af. Her får I et tilbageblik blandet med et kig ind i fremtiden.

Udflugt: Første programpunkt var en udflugt til Ribe Bådlaug. Denne måtte desværre aflyses, da der var for
få tilmeldte. Det har dog ikke slået os ud af kurs, idet vi gennemfører turen i år 1. april med 25 tilmeldte.
Søsætningen gik fint. Men fremover må vi indstilles os på, at vi skal følge havnens kalender vedrørende
søsætninger. Det giver os selvfølgelig nogle udfordringer i forhold til vore traditioner ved isætning og
optagninger. De medlemmer, der er på arbejdsmarkedet, har svært ved at være med på hverdage. Ideer til
løsning af dette problem efterlyses. Søsætningen i år bliver dog lørdag d. 6. maj.
Sejlads 2016: Vi fik ikke sejlet så meget i sejlsæsonen 2016, som vi havde håbet på. Dette forsøger vi at
råde bod på i år. Vi tager en debat om brugen af vore både inden sæsonstart - nærmere bestemt d. 18.
april. Vores fornemmelse er, at alle er indstillet på at sætte, om man så må sige, alle sejl til med sejladsen i
år. Vi har jo vores både for, at de skal bruges. Vi håber at se mange NFK-sejl på fjorden i denne sejlsæson.
Venø Rundt sejladsen havde igen et vigende antal deltagere. Selve sejladsen blev lidt af en fuser, da der var
næsten vindstille. Kort efter at sejladsen var blevet aflyst, friskede det selvfølgelig op. Men alle tog
aflysningen med forbilledlig ro. Tak for det. Men også her lader vi os ikke slå ud af kurs. Der er nye folk, der
tager over i Venø Rundt-udvalget. Det bliver spændende at se udfaldet af deres arbejde. I år bliver Venø
Rundt sejladsen afholdt i Struer Havn og Struer Bugt i forbindelse med arrangementet Havnens Dag.
Ved WM i sjægtesejlads i Hjarbæk deltog Julie Petersen og Mjølner fra Nordvestjysk Fjordkultur.

Samarbejdet med andre institutioner og foreninger:
Bæredygtig energi til Livet: Vi er tilmeldt et undervisningsprojekt, der hedder Bæredygtig energi til Livet.
Meningen er, at skolerne skal henvende sig for at udarbejde opgaver sammen med os. Der er opgaver til
indskolingen, på mellemtrinnet i udskolingen og på ungdomsuddannelserne. Vi har dog ingen henvendelse
fået.
Folkemødet: Vi deltog d. 2. juni i Folkemødet for Struer Kommune. Der var mange forskellige indlæg, men
fælles for de fleste var, at Struer skulle slå noget mere på forbindelsen mellem det grønne og det blå.
På Havnens Dag d. 27. maj, ville man have kunnet skabe en sammenhæng netop mellem det grønne og det
blå. Men på evalueringsmødet d. 8. juni gav både søspejderne, sejlklubben og vi udtryk for, at Havnens Dag
mere handlede om Open by Night-arrangementet oppe i byen. Det vil sige sammenhængen mellem det
grønne og det røde – pengene. Dette skal gøres bedre ved dette års Havnens Dag. Vi er allerede i dialog
mellem kommunen, søspejder og sejlklubben om dette.
Life Boats: Den 15. juli stod vi fra NFK parate med flagpyntede skibe for at modtage projektet Life Boats –
tre flydende skulpturer. Det blev lidt af en fuser, da skulpturerne blæste inde på Jegindø, hvorfra de først
ankom dagen efter. Meget bedre blev det ikke ved afsejlingen. Vi havde igen samlet folk, der stod klar til at
lave en festlig afsked for skulpturerne. Men Life-Boats mandskab kunne ikke holde tidsplanen, hvorfor
halvdelen af vores fremmødte medlemmer var nødt til at gå inden afsejlingen. Konklusionen oven på disse
dage var, at vi ikke byder ind på arrangementer i sommerferien.
Geo-Park: Den 30. august deltog vi i samarbejde med Geopark Vestjylland i en rundtur – Havne Hop – rundt
om Venø. Geologen Søren Raarup fortalte om de geologiske formationer i den nederste del af Limfjorden
omkring Struer. Dette var en naturlig opfølgning på Søren Raarups foredrag på Fjordens Dag d. 6. februar
2016.
Senere på dagen diskuterede vi udviklingen af kystturisme i Limfjorden.
22. september havde vi et videoforedrag om den vestlige Limfjords kystlandskaber med kulturhistoriske
indslag. Dette var også i samarbejde med Geopark, og dette samarbejde fortsætter.

Reception for Andorinha: Tirsdag d. 6. september var en stor dag. Klokken 19.00 holdt vi en lille reception i
Træskibshavnen i anledningen af genindvielsen af vores dragebåd - Andorinha. Efter et års ihærdigt arbejde
var den nu så tæt, at vi fandt det belejligt at få den genindviet. Vi håbede naturligvis, at Laurits Viborg giveren af båden - kunne komme, men han måtte desværre melde fra på grund af sygdom.
Frivillighedsmarked: Fredag d. 9. september deltog vi i Struer Kommunes Forenings- og frivillighedsmarked i Informationscenteret mellem kl. 12 og 17. Vi havde fået opbygget et ”maritimt hjørne” i
samarbejde med Marilyn Annes venner, Venøsund Færgelaug og Roklubben. Det blev dog noget af en
fuser, da det var et rigtig dejligt september vejr den dag. Samtidig med arrangementet inde i
Informationscentret var det også arrangementer ude på den nye torveplads, så de fleste gæster befandt sig
derude i solen. Vi havde på de 5 timer ca. 15 gæster på vores stande. Så det var lidt spil af tid, som gjorde,
at vi nu overvejer, om vi skal deltage frem over.
Formen på Forenings- og frivillighedsmarkedet har i hvert fald endnu ikke fundet sin rette form.
Limfjorden Rundt: I dagene tirsdag d. 13. september til torsdag d. 15. september afviklede vi igen i år
Limfjorden Rundt sejladsen. Programmet fulgte de tidligere års planer.
Tirsdag gik med klargøring i Sejlerbixen. Vi stillede borde og stole op i hallen mellem kl. 9.00 - 12.00.
Samtidig gjorde vi klar Fjordkulturen til vores Åbent Hus arrangement - onsdag.
Onsdag lavede vi som noget nyt en paradesejlads med vores både for fulde sejl rundt i havnebassinet.
Dette blev en vældig stor succes, så det gentager vi nok igen i år. Vores Åbent - Hus arrangement i vores
lokaler var igen i år rigtig godt besøgt. Det er en rigtig god øjenåbner for folk ude fra. Ind i mellem kommer
der da også et nyt medlem til.
Servering og pasning af barer i Sejlerbixen under spisningen gik rigtig godt. Det blev som sædvanlig en rigtig
god aften.
Torsdag udleverede vi, takket være et godt sponsorat fra Kvickly, igen i år rundstykker til samtlige
besætningsmedlemmer på bådene. Det er noget alle sætter meget stor pris på. Efter skippermødet kl. 9.00
fik vi sendt bådene godt afsted mod Nykøbing. Oprydningen torsdag formiddag gik rigtig hurtigt.
Aftalen med kommunen for dette års Limfjorden er, at vi følger proceduren som sædvanlig, det er rigtig
dejligt. Specielt fordi Limfjorden Rundt er meget meget værdsat blandt træskibssejlerne landet over. Det er
dejligt at mærker det gode ry byerne i Limfjorden har vedrørende denne sejlads.
Masterplan 360 gr. Struer: Den 14. september havde vi et møde med kommunens økonomiudvalg
vedrørende masterplanen Struer 360 gr. Fjordkultur. Her fik vi en klar udmelding på, at projektet fra
kommunens side var skudt til hjørne. Så ved vi, hvor vi står. Det er ingen tvivl om, at vi gerne havde set en
mere positiv tilbagemelding på kompendiet. Men vi har forståelse for, at kommunens økonomi gør, at der
skal prioriteres anderledes, og at andre interessegrupper også skal tilgodeses.
Vi arbejder dog videre med projektet, da vi mener, at det kan komme Struer Kommune til stor gavn med en
stor træskibshavn og et spændende Videnscenter for fjordkultur. Det er i hvert tilfælde det, vi hører fra
beslægtede foreninger rundt om i landet. De er meget imponerede over det arbejde, der bliver gjort her i
Struer.
Vi vil søge kontakt til de andre interessenter inden for Struer Kommune med direkte interesse for at
bevarelse af kulturarven ved/på Limfjorden. Vi indkalder interesserede institutioner og foreninger til et
møde i løbet af foråret. Ganske som kommunen foreslog på mødet hos os d. 14. september.
Bådoptagning: Den første rigtige efterårsdag i 2016 tog vi bådene op af vandet. I regn og rusk møde 15 - 20
kvinder/mænd op i Nordvestjysk Fjordkultur iført regntøj og hat for at give en hånd med ved årets
bådoptagning. Kl. 10.45 var alle bådene op og placeret på deres respektive bådvogne. De var heldigvis ikke
så beskidte, som man kunne have frygtet. Det gik hurtigt med at få dem spulet godt rene takke være den
gode og effektive højtryksrenser, vi havde lånt. Kl. 12.00 var alle bådene gjort rene. De både, der skulle op i

bådhallen, var nu stillet til tørre, så de kunne komme ind i hallen, når vi de nødvendige rokeringer var
blevet foretaget.
Til slut var der den obligatoriske biksemad!
Besøg af sundhedskonsulenterne: Torsdag d. 27. oktober havde vi besøg af sundhedskonsulenterne Aino
Skou Jensen og Ania Cederdorff Benzon i vores kaffepause. De to arbejder med et projekt for ældre:
Forebyggende hjemmebesøg - for Struer Kommune. Det er fint at have dem som medspillere, da de jo
kommer i kontakt med mange mennesker. De vil i hvert fald gerne fortælle folk om vores arbejde. Det
kunne jo måske give et par ekstra medlemmer.
NFKs fremtid: Tirsdag d. 15. november havde en rigtig fin aften, hvor vi tog en samtale med hinanden om,
hvor Nordvestjysk Fjordkultur er på vej hen til. Dette var en samtale, der dog gerne skal foregå løbende.
Har man tanker og ideer, er man altid velkommen til at lufte dem, så vi kan få dem diskuteret i fællesskab.
Foredrag etc.: Vi har i vinteren løb haft en række foredrag, der alle har haft en vis form for relevans til
sejlads:
1. november hørte vi om sejlads på de engelske kanaler.
29. november fortalte Bjarne Tingkær om sommerens sejlads med den kravelbyggede Jekta Pauline.
Sejladsen gik fra Trondhjem til Lofoten.
Den 10. januar fortalte Bjørn Barfoed om hans mange årige interesse for bygning af modelskibe. Han
fortalte også om hans tætte samarbejde med Sea War Museum i Thyborøn.
Torsdag d. 26. januar havde vi i kaffepausen besøg af vores nye sponsor - Hvidbjerg Bank. Afdelings-direktør
Karl K. Seerup fortalte os om investeringsmuligheder – nu da man som bekendt ikke kan få noget i rente af
indestående i pengeinstitutterne. Han kom også ind på, hvordan du kan hjælpe ”Nordvestjysk Fjordkultur”
via det nye sponsorsamarbejde med Hvidbjerg Bank.
Det var alle 4 nogle gode og hyggelige arrangementer.
Julefrokost: Den 13. december afholdt vi vores årlige julefrokost. Det blev som sædvanlig en hyggelig aften
med god snak og nogle sjove indslag. Det er rigtig dejligt, at så mange medlemmer har deres ledsager med.
Ny båd: Fredag d. 16. december markerede vi, at vores nyerhvervelse spidsgatteren Pia blev sat ind i
bådhallen. Vi havde besøg af Bent Fuglsang – sønnen til bygmesteren af Pia. Han overdrog os båden. Vi
havde også besøg af både Dagbladet og TV-MidtVest. Gå ind og se avisens artikel i skrapbogen. Du kan også
gå ind på hjemmesiden og se indslaget fra TV-MidtVest. Indslaget kan man kun blive glad i låget af at se. Vi
siger en stor tak for spidsgatteren. Vi satser på at få den med i vandet den 6. maj på bådens 60-års
fødselsdag.
Fjordens Dag: I år holdt vi Fjordens Dag lørdag d. 4. februar på Produktionsskolen i Lemvig. Vi hørte

Lemvigs viceborgmester Kenneth Bro fortælle om Lemvig Kommunes arbejde med mulighederne
på havnen.
Senere fortalte forstander John Fischer om, hvordan Produktionsskolen Nordvestjylland hænger sammen
med havnen. Han blev fint sekunderet af 4 elever, der også senere viste os rundt på skolen.
Vi fik en god orientering om aktiviteterne i de andre foreninger rundt om fjorden under punktet: ”Hvad sker
der fjorden rundt”?
De gule ærter var igen en stor succes. De var i år lavet af produktionsskolens elever i skolens køkken.
Efter middagen fik vi et par gode rundvisninger. Vi var i Træslaugets lokaler og på virksomhedsbesøg hos
Jeka Fisk.

Vi samledes igen på Produktionsskolen for at runde dagen af. Vi har fået mange positive reaktioner på
dagen. Det er jo altid rart. Herfra skal lyde en stor tak for dagen til Lemvig Bådlaug, Produktionsskolen
Nordvestjylland og Jeka Fisk
Fonde: Vi har i årets løb arbejdet hårdt på at få udarbejdet et kompendium til fondsansøgninger. Dette
arbejde er nu færdigt. Arbejdet med fondsansøgninger skal man se i lyset af, at masterplanen blev skudt til
hjørne. Men vi har kommunens fulde opbakning til arbejdet med fondssøgning.
Vi har søgt Realdania om midler til isolering af værksted og bådhaller. Vi har en ansøgning inden hos
Veluxfonden om et spån- og svævestøvsanlæg til maskinværkstedet. Bendixfonden har vi søgt om penge til
udskiftning af vores maskinpark i form en ny rundsav, langhulsbor og overfræser. Nordeafonden har modtaget en ansøgning om penge til materialer til færdiggørelse og nyetablering af Knarren - Malik, Prammen /
Kaagen -Svend og Krysseren – Bitten (tidligere Ada).
Skibsbevaringsfonden har bevilliget penge til renoveringen af styrehuset på Lodsen. Hempel har igen i år
sponseret maling og lak til vore både, hvilket vi er dybt taknemmelige for.
Vi har endnu ikke hørt fra nogen af fondene. Men vi venter i spænding. Alle afgørelserne falder formodentlig inden sommerferien.
Tusind tak til alle for indsatsen i året 2106 – 17. Held og lykke med arbejdet og sejladsen i 2017.
Bestyrelsen 2016 - 17
Den fyldestgørende beretning afføder ingen spørgsmål fra generalforsamlingen.
3. Det reviderede regnskab til godkendelse
Regnskabet godkendt.
4. Fastlæggelse af kontingent
Nuværende kontingent 300 kr., virksomheder 500 kr., maskinpenge 200 kr. Foreninger
betaler ikke kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændrede satser.
Forslaget godkendt.
5. Indkomne forslag
Ole Mejer har indsendt følgende forslag til procedure ved fondsansøgning:
1. Projekt til fondsansøgning formuleres af medlemsgruppe.
2. Ideen forelægges bestyrelsen med henvisning til valgte fond. Hvis bestyrelsen siger
ok, orienterer betyrelsen foreningens øvrige medlemmer om ønsket.
3. Medlemsgruppen beskriver projektet i detaljer med økonomiske kalkuler og udarbejder fonds-ansøgning med reference til fondens fondas og/eller administrative
ønsker. Det er meget vigtigt, at de økonomiske kalkuler og beskrivelsen af projektet
er retvisende.
4. Bestyrelsen godkender, og formanden fremsender til fonden.
5. Ved evt. fondsbevilling tildeles medlemsgruppen en konto med det bevilgede beløb,
og det er tovholderen og gruppen, som er ansvarlige for, at pengene til projektet
anvendes i overensstemmelse med ansøgningens projektbeskrivelse.
6. Når projektet er afsluttet, opgøres regnskabet, og fonden underrettes om projektets
forløb.
Ole Mejer motiverer forslaget over for generalforsamlingen.

Bestyrelsen finder, at det er en rigtig god idé, at en gruppe søger. Punkt 5 i forslaget
kan bestyrelsen dog ikke gå ind for med den begrundelse, at al økonomi i NFK går over
én og samme konto. Kassereren er ansvarlig for, at fondsmidler bruges korrekt.
Punkt 5 er ikke et kardinalpunkt for forslagsstilleren, som opfordrer bestyrelsen til at
fastlægge procedure.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg er Asger Brodersen, Bent Gandrup og Jesper Kruse. Jesper modtager ikke
genvalg.
Bestyrelsen foreslår Kristian Jeppesen.
Asger Brodersen, Bent Gandrup og Kristian Jeppesen blev valgt.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
På valg er Karsten Andreasen og Kristian Jeppesen.
Bestyrelsen foreslår, at Gorm Larsen indtræder som suppleant i stedet for Kristian.
Karsten Andreasen og Gorm Larsen blev valgt.
8. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår Revision Limfjord.
Revision Limfjord blev valgt.
9. Eventuelt
Jysk Energi bliver fremtidigt forsyningsselskab for NFK. For hvert NFK-medlem der går
over til elforsyning fra Jysk Energi, modtager NFK årligt 100 kr. fra forsyningsselskabet.
Bjarne Thingkjær er bekymret for, at de kommende kommunale ændringer på havnen
kan komme i vejen for NFKs aktiviteter. Asger Brodersen skal mødes med Lotte Juel fra
kommunen desangående om 14 dage.
Signe foreslår, at der oprettes vinterkurser/aktiviteter for medlemmer, der ikke
deltager i værkstedsarbejde, og nævner modelbyggeri som eksempel.
Bestyrelsen finder ideen god og meddeler, at der sansynligvis oprettes kursus i
rebarbejde kommende vinter.
Signe foreslår, at NFK går ind for at Struer beholder ankerlogoet på bl.a. officielt
brevpapir i stedet for det lydens-by-logo, man er gået over til. Hun begrunder forslaget
med, at ankerlogoet har sin baggrund i, at Struer er opstået på grund af havnen.
Ole Olsen stiller forslag om, at der udnævnes en pladsmand/vicevært.
Lasse Øland fremfører, at museet er blevet bedt om, at spille ud med, hvad der skal
ske med Thy-banens gamle billetkontor. Billetkontoret er kulturarv, som tilhører
museet gennem kulturarvs-styrelsen. Det skal restaureres af museet. Problemet er,
hvem der skal betale for flytning af huset.
Ole Mejer nævner billetkontoret som et oplagt eksempel på et projekt, hvortil der kan
søges fondsmidler fra Realdania.
Ole Mejer nævner, at det vil være oplagt at søge fondsmidler til etablering af
brandsluknings-sprinklere i NFKs lokaler. Han opfordrer de tilstedeværende til at tage
denne opgave op. En ”egnet” fond kan findes ved at afsøge internettet.
Lasse Øland arbejder på at få kommunen til at jævne de ankomne dynger opfyldsjord.

Anders Røjbæk skitserer, hvordan man som NFK-medlem kommer ud at sejle i
foreningens både.
På et forslag om en årlig tildeling af en fortjenstpræmie i NFK bliver Henrik Hvass
opfordret til at fortælle om, hvad de har i Hjarbæk Sjægtelaug.
Hjarbæk har to vandrepokaler, som uddeles årligt.
En ærespræmie for særlig indsats, som er vanskelig at tildele, fordi der er så mange,
der gør sig fortjent til at modtage den og en sølvpokal - Knuds Pokal Modtageren af
Knuds Pokal skal motivere næste års modtager.
Henrik Hvass afslutter generalforsamlingen med at takke for god ro og orden og
overgiver ordet til formanden. Formanden opfordrer til, at man opfatter NFK som et
åbent forum for ideer – også i det daglige.
Formanden udtrykker sin tak til Jesper Kruse for godt samarbejde i bestyrelsen.
Afslutningsvis synger vi ”Julies sprog”, en hyldest fra Benny Holst til dennes mormor,
Julie Petersen, som har lagt navn til en af vore både.
Herefter fortsætter aftenen med livlig snak over kaffen.
Referent: Gorm Larsen

