Struer den 13. marts 2018

Referat af ordinær generalforsamling
i
Nordvestjysk Fjordkultur 2018
Tirsdag d. 13. marts 2018 kl. 19.00 Havnevej 6 i Struer
Fremmødte: bestyrelsen og 33 medlemmer.
Dagsorden i følge vedtægterne:
1. Valg af dirigent: Formanden bød velkommen og efter ”Blæsten går frisk” valgtes Henrik Hvass til at
varetage dirigenthvervet. Henrik konstaterede, at generalforsamlingen var lovformelig indkaldt og
dermed beslutningsdygtig. Dagsordenen blev godkendt af forsamlingen.
2. Bestyrelsens beretning: Formanden indledte beretningen med at mindes Kaj Kristensen og Peter
Møllenberg, som afgik ved døden i det forgangne år. Herefter aflagdes beretningen.

Bestyrelsen for Nordvestjysk Fjordkulturs beretning på generalforsamlingen 2018
Generalforsamlingen er en hver forenings vigtigste organ. Det er her medlemmerne kan sin mening
frem-sige sine meninger i form af forslag, kommentarer og afgivelse af sin stemme.
Bestyrelsen vil gerne her sige tak for det store arbejde, der er ydet i det forgangne år fra
generalforsam-lingen sidste år d. 7. marts og frem til i dag.

Hverdagen
Den nærmeste fremtid: Forventningens glæde er den største. Og vi glæder os vel alle til, at vi i
2018 får vores længe nærede ønske opfyldt - nemlig ombygningen og renoveringen af vores bådhal
og værksted. Her vil vi igen rette en stor tak for støtten til projektet fra Realdania, Færchfonden,
Veluxfonden og Nordeafonden Det forestående arbejde betyder så, at vi har måttet rubbe neglene
endnu mere i år, end vi plejer, da vi har en måned mindre til rådighed til klargøringen af bådene.
Men der er blevet knoklet hårdt hele vinteren, så mon ikke det kommer til at gå? Startdatoen for
ombygningen bliver nok først 1. maj. Vi skal have møde med Tekniskforvaltning lige efter påske.
Struer Havns udvikling: Struer Kommune har sat Cowi Consult til at lave en udviklingsplan for
Struer Havn. Vi har, sammen med Sejlklubben, derfor haft en idé runde, så vi kan give vores besyv

med til udviklingen af Struer Havn. Vi er fra kommunens side blevet lovet at blive inddraget i denne
udviklingsplan. Vores kladde til dette arbejde ligger på vores hjemmeside.
Hverdagen: Hverdagen i Nordvestjysk Fjordkultur er helt afgjort det aller 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. Det er meget imponerende, at vi uge efter uge kan
mønstre 20 – 30 mand hver tirsdag aften og torsdag formiddag. For ikke at sige de ca. 10 mand, der
har deres daglige gang i Fjordkulturen. Det er godt gået. Fra bestyrelsen skal der lyde en stor tak for
engagementet.
Organisation: Vores mapper til alle bådene er færdige, så mandskabet på de respektive både må nu
selv holde indholdet i mapperne ajour. I Træskibshavnen har alle bådene fået standere, hvor
bådenes data står på. Det har vist sig at være en rigtig god idè, da der dagligt går folk i
Træskibshavnen og studerer vores både. Mange giver udtryk for deres store begejstring over vores
flotte flåde af gamle træskibe.

Arrangementer
Her får I et tilbageblik blandet med et kig ind i fremtiden.
Udflugt: 1. april havde vi en rigtig fin udflugt til Ribe Bådlaug. De bød på kaffe og rundstykker i
deres store værkstedshal. Dernæst kørte vi ned på Hovedengen, hvorfra vi vandrede over til Den
gamle Toldbod, som Ribe Bådlaug holder vedlige og arrangerer udstillinger i. Bådlauget arbejder
tæt sammen med Naturpark Vadehavet. Vi fik en fin fremvisning af everten Johanne Dan, som Ribe
Bådlaug ligeledes holder vedlige. Efter middagen på restaurant Sælhunden fik vi en guidet rundtur i
Ribe By.
Smagens Dag: Den 15. april – påskelørdag - opstillede Ole Olsen og Lasse Øland Mjølner på
parkeringsplad-sen over for Kvickly i forbindelse med Smagens Dag. Dette er et af de mange
eksempler på, at vi overfor Struer Kommune har pay back time, som tak for den gode behandling vi
får fra Kommunen.
Sejladsregler: Den 25. april havde vi en diskussion af sejlreglerne med NFK´s både
Ombygningen af bådhal og værksted: Den 2. maj havde vi det første møde med Jørn Ladekjær fra
Teknisk Forvaltning omkring ombygningen af bådhallen og værkstedet. Det blev et rigtig fint møde,
hvor flere ideer kom på banen.
Søsætningen: Havnen havde indvilliget i, at vi kunne få vores både lørdag d. 6. maj tidlig formiddag.
Søsætningen gik fint. Alle bådene lå på deres nye pladser i Træskibshavnen ved middagstid.
Regatta: Den 27. maj deltog Kvasen og Helene i Handbjerg Marinas regatta.
TV-udsendelse: Lørdag eftermiddag den 7. juni deltog Jan P. og Gorm med Mjølner i DR´s
optagelser til en udsendelse i serien ”Alle mod én” sammen med den gamle færge Venøsund.
Hverken Struer, Havnen, Venø eller NFK blev promoveret i de ultrakorte klip. Ydermere var der
graverende faktuelle fejl i speakingen. På bedre betingelser vil vi godt en anden gang.
Venø Rundt sejladsen blev afholdt i Struer Havn og Struer Bugt i forbindelse med arrangementet
Havnens Dag – Vild med Vand den 10. juni. Det viste sig at være en god ide. Alle var godt tilfredse
med arrangementet, så ”Venø Rundt vil igen blive afholdt i Struer. Der er dog plads til forbedringer.
Disse forbedringer vil blive inkorporeret i planen for Havnens Dag, der er under udarbejdelse.

Havnens Dag i år afholdes d. 9. juni. I år bliver Vestjyske Skibsdage også koblet på, så der bliver liv
på havnen den dag.
Sejlads 2017: Vi fik ikke sejlet så meget i sejlsæsonen 2017, som vi havde håbet på. Sommeren
2017 var bestemt ikke det vi alle havde håbet på. Det meste af sommeren gik med regn og rusk.
Vi håber på meget bedre vejr i den kommende sommer. Derfor håber vi at se mange NFK-sejl på
fjorden i sejlsæsonen 2018.
Bådoptagning: Bådoptagningen var lidt speciel i 2017. For at være mere fleksible, når vi skal have
bådene sat på plads inden døre, fik vi i eftersommeren fremstillet trehjulede bådevogne til alle
bådene. Det var derfor meget spændende og se om beregningerne på hver bådvogn passede. Der
gjorde de stort set. Det tager jo altid lidt længere tid at få bådene placeret på bådvognen, når den
ikke er mærket op på forhånd. Men det gik rigtig fint. En tak skal der lyde til Havnens personale for
samarbejdet og tålmodigheden med opgaven.
Foredrag: Den 24. oktober hørte vi om sejlskibet Pommern fra Mariehamn på Ålandsøerne.
Pommern er den sidste bevare 4 mastede bark der endnu står i sin originale udgave.
Julefrokost: Igen i år havde vi en rigtig hyggelig julefrokost. Nordvestjysk Teaterlaboratorium fra
Idom gav et festligt musikindslag som tak for husly i forbindelse med teaterugen ovre i siloen på
havnen i starten af december.

Samarbejdet med andre institutioner og foreninger
By – Havn projektet: Den 3. april var der første spade stik på BY – Havn projektet. Det betød for os,
at vi flyttede vores bådpladser til den nuværende beliggenhed langs vest- og nordmolerne i
Træskibshavnen. Det er en udvikling, vi på ingen måde er utilfredse med, da vi på denne måde
bliver mere synlige i havnebilledet. Vi har da også kvitteret med at få monteret de før omtalte
informationsstandere ved samtlige bådpladser.
Ydermere har vi i sommerens løb i samarbejde med havnekontoret fået etableret en stejleplads til
garn på den gamle mole. Også dette er med til at skabe atmosfære på havnen.
Ror-cup: Den 8. juli havde vi Julie Petersen med til Jegindø Ror-cup som den eneste båd.
Arrangementet faldt uheldigvis sammen med Shantyfestivalen i Struer.
Køreladen i Oddesund: Den 10. august 2017 indledte vi i NFK vores samarbejde med Struer
Museum, Oddesund Borgerforening og Bådlaug samt Venø Færgelaug om bevarelsen af Fiskerhuset
og Tjærestedet oppe ved Oddesund Nord. Der var afsat to dage til at få tømt og sorteret al grejet
fra fiskerhuset. Ved at vi mødte så talstærkt op, klarede vi opgaven på 2 timer. Der var så mange
fine ting, der gjorde, at vi kunne etablere ovennævnte stejleplads på Træskibshavnen, og samtidig
beholde resten til udstillinger i fisker-huset. Da vi kom til bunds i oprydningen viste det sig, at huset
tydeligvis måtte være den gamle kørelade fra rofærgernes tid. Der er nedsat en styregruppe for
arbejdet med området ved den gamle havn i Oddesund. NFK er repræsenteret med 3 mand. Lige nu
er der en ansøgning inde hos Realdania for at få bygningerne bevaret for eftertiden.
WM i Hjarbæk: Ved WM i sjægtesejlads i Hjarbæk den 18. og 19. august deltog Julie Petersen, Lille
Løffe og Mjølner fra Nordvestjysk Fjordkultur. Flere menige NFK-medlemmer dukkede op i løbet af
dagen. Vi håber endnu flere vil tage turen til Hjarbæk i år. Det er med til at styrke sammenholdet
mellem alle bådlaugene i den nordvestlige Limfjord.
Sansefestivalen: Vi deltog ikke i sansefestivalen 2017, da hele træskibshavnen var en gang rod på
grund af ombygningen i By – Havn projektet. Vi må byde ind igen i 2018

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.
Vi håber, at aftalen med kommunen for dette års Limfjorden følger den sædvanlige procedure. Vi
har jo som bekendt for ny teknisk direktør i kommunen. Det er rigtig vigtigt for kommunen, at alt
klapper ved Limfjorden Rundt, da sejladsen er meget meget værdsat blandt træskibssejlerne landet
over. Det gode ry byerne i Limfjorden får ved denne sejlads kan hurtigt sættes over styr, hvis ikke
tingene er i orden.
Havnerådet: Den 26. september var der møde i Havnerådet. Her mødes alle interessenterne på
havnen for at udveksle ideer og tanker omkring havnen. Rådet mødes to gange årligt med
kommune Det er en god måde at holdes ajour på.
Besøg: Den 10. oktober havde vi igen i år besøg af demensklubben. Det blev igen en rigtig god
formiddag.
Den 14. november var vi på virksomhedsbesøg hos Struers Håndbryg. Lehmann Højriis gav os en
grundig gennemgang af hele hans proces med brygningen af øllet.
Den 6. februar havde besøg af TV-Midtvest. Det kom der en rigtig fin lille udsendelse ud af, som kan
ses på vores hjemmeside.
Geo-Park: Geopark Vestjylland er nu en realitet. Projektet har dog nogle bagatelpunkter, der skal
opfyldes inden for de næste to år for at blive godkendt som et UNESCO-projekt. Nordvestjysk
Fjordkultur deltog i et informations- og udviklingsmøde i Asp d. d. 29. januar.
Fjordens Dag d. 3. februar i år blev afholdt her i Struer. På programmet havde vi først et foredrag af
Ole Olsen, som fortalte om et udsnit af de både, der har været igennem NFK´s værksted, og dem
der er der lige nu. Efter kop glat kaffe fortalt den forhenværende matros på Marilyn Annes - Ib
Frøstrup om skibets noget brogede historie. Skibet der ikke ville dø - kaldte han foredraget. Han
fortalte også meget medlevende om hans tid som dækdreng på småskibssejladsen i midten af
1950-erne
Middagen var som sædvanligt gule ærter. Denne gang fra Struer Smørrebrød.
Efter middagen var vi på besøg på både Marilyn Anne og Maja, hvor vi fik en god orientering om
begge skibe. Tak for det.
13.30 kom tidligere chefredaktør Knud Jakobsen og holdt foredrag om U-båden UC-30´s sidste
rejse. Vi nød alle godt af Knuds grundige research og tilrettelæggelse af et meget spændende
foredrag.
Dagen sluttede vi som sædvanlig af med en informationsrunde om, hvad sker der fjorden rundt?
15.30 præcist sagde vi tak for i dag
TS-medlemsmødet: I weekenden d. 3. og 4. marts afholdt vi på opfordring af Træskibssammenslutningen det årlige medlemsmøde her i Struer. Mødet blev en stor succes. Deltagerne var
meget imponerede over vores forhold og det gode samarbejde, vi har med både kommunen og de
andre interessenter på havnen. Vi har fået mange positive tilbagemeldinger på weekenden.
Hjemmesiden: Jan Paarlberg har valgt at trække sig som webmaster på hjemmesiden. Det er med
beklagelse, vi har modtaget meddelelsen, men bestyrelsen vil hermed gerne takke Jan for det store
arbejde, han har ydet med opbygningen og vedligeholdet af hjemmesiden gennem 6 år.
Tusind tak til alle for indsatsen i året 2107 – 18. Held og lykke med arbejdet og sejladsen i 2018.
Bestyrelsen 2017 – 18

Asger afsluttede med at konstatere, at to medlemmer af bestyrelsen, Anders Røjbæk og Bent
Gandrup har siddet i bestyrelsen i 20 år. De fik en klapsalve af forsamlingen.
Jan Paarlberg nævnte, at besøgene på hjemmesiden var talt op, og han gjorde på humoristisk vis
rede for besøgenes fordeling på mange forskellige lande. I alt har der været næsten 6.000 besøg på
siden i 2017. Herudover affødte beretningen ingen bemærkninger fra forsamlingen. (Beretningen
findes som selvstændigt bilag).
3. Godkendelse af regnskabet 2017: Kassereren fremlagde regnskabet og fortalte, at foreningen har
134 medlemmer. Regnskabet blev godkendt uden kommentarer fra forsamlingen.
4. Fastlæggelse af kontingent: Nuværende årlig kontingent 300 kr. og maskinpenge 200 kr.
Virksomheder betaler 500 kr. i kontingent. Kontingentet fortsætter uændret og vedtoges også at
gælde for året 2019, så vi kommer om ved den mærkværdighed, at kontingentet i øjeblikket først
vedtages, når året allerede er noget fremskredet.
5. Indkomne forslag: Forslag fra Jens Stausholm om, at der udarbejdes en medlemsliste til
ophængning med billeder af medlemmerne. Forslaget lagdes ud til generalforsamlingen til
diskussion. Formanden gjorde opmærksom på, at persondataloven er under kraftig skærpelse – vi
ved endnu ikke, hvad denne skærpelse vil indebære. Forsamlingen støttede forslaget fra Jens.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
På valg er Nis Christiansen og Anders Røjbæk: Nis modtager ikke genvalg. Bestyrelsen
foreslog René Maretty. René og Anders blev valgt. Formanden takker Nis for hans indsats i
bestyrelsen.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
På valg er Karsten Andreasen og Gorm Larsen: Begge blev genvalgt.
8. Valg af revisor: Karsten Jensen blev genvalgt.
9. Eventuelt:
 Jan Paarlberg læser op af foreningens historie fra 1996. Den skrevne historie giver et godt
indblik i, hvad foreningen står for, og Jan vil lægge den på hjemmesiden.
 Poul Eskild Petersen opfordrer til, at man kommer med indlæg til klubbladet. Næste nr.
udkommer i begyndelsen af april.
 Ole Olsen opfordrer til, at bestyrelsen finder en vicevært for værkstedsområdet. Asger
opfordrer medlemmerne til at melde sig til hvervet, så bestyrelsen ikke skal sætte en
”frivillig” på opgaven. Lasse mener, vi skal vente med en ”udnævnelse” til efter
ombygningen. Han nævner, at kommunen måske har en person, som kunne varetage
opgaven.
 Visti foreslår, at private træbåde i Træskibshavnen kan ligge gratis i lighed med den
ordning, der er gældende i Lemvig. Asger svarer, at problematikken tages op i bestyrelsen.
Dirigenten lukkede generalforsamlingen med at sige tak for god ro og orden. Henrik nævnede, at
mennesker øjensynligt bliver hyggelige og omgængelige af at omgås gamle træbåde!
Den formelle del af aftenen sluttede med, at vi sang ”Julies sprog” med tekst og melodi af Benny
Holst. (Foreningens båd, Julie Petersen” er opkaldt efter Benny Holsts mormor, Julie Petersen. Hele
den historie findes på foreningens hjemmeside under beskrivelsen af båden Julie Petersen).
Herefter fortsætter aftenen med livlig snak over kaffen.
Referent: Gorm Larsen

