Referat af ordinær generalforsamling
i
Nordvestjysk Fjordkultur 2019
Tirsdag den 12. marts 2019 kl. 19.00 Havnevej 6 Struer
Referent: Gorm Larsen
Fremmødte: Bestyrelsen og 36 medlemmer.
Dagsorden i følge vedtægterne:
1. Valg af dirigent: Formanden byder velkommen, og efter ”Blæsten går frisk” vælges Henrik Hvass til
at varetage dirigenthvervet. Henrik takker for valget og konstaterer, at generalforsamlingen er
lovformelig indkaldt og dermed beslutningsdygtig. Dagsordenen godkendes af forsamlingen.
2. Bestyrelsens beretning: Asger Brodersen fremlægger bestyrelsens beretning. Forsamlingen
modtager den detaljerede beretning med applaus.
3. Godkendelse af regnskabet 2018: Anders Røjbæk gennemgår det fremlagte regnskab og svarer
efterfølgende på et par spørgsmål fra forsamlingen. Forsamlingen godkender regnskabet.
4. Fastlæggelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår uændrede kontingentsatser for 2020. Forsamlingen
godkender bestyrelsens forslag.
5. Indkomne forslag: Intet.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg er Asger Brodersen, Bent Gandrup og Kristian Jeppesen: Genvalg til alle tre.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
På valg er Karsten Andreasen og Gorm Larsen: Genvalg til begge.
8. Valg af revisor: Revision Limfjorden blev genvalgt.
9. Eventuelt: Bjarne Tingkær opfordrer bestyrelsen nedsætte et kulturudvalg til udbredelse af det
historiske omkring Struer, Havnen og Fjorden. Formanden svarer, at det er noget bestyrelsen ser positivt
på.
Asger Brodersen nævner, at vi iflg. vedtægterne er hjemmehørende på Havnevej 6, og at det måske kan
give problemer, at vi snart får adresse på Kulgade 8. Struer Kommune ordner alt officielt mht.
adresseændringen.
Pavillonprojektet står umiddelbart over for at skulle søge midler fra fonde.
Signe Bach ønsker forskellige emner for arrangementer som f. eks. tovarbejde og modelbyggeri. Dette
er bestyrelsen opmærksom på og arbejder videre med.
Lasse Øland ønsker et tørt lagerlokale til de mange ting, som vi nu må takke nej til pga. plads-mangel.
Dette er noget, der allerede arbejdes på overfor Kommunen.
Jan Paarlberg efterlyser, at foreningens formålsangivelse fremtræder ens og i overensstemmelse med
vedtægterne der, hvor formålet citeres. Asger svarer, at formuleringerne tilpasses modtagerne, men at
det er noget vi vil se på.
Anders Røjbæk retter en tak til vore daglige kaffebryggere Erik Vester og Jørgen Vinding. Forsamlingen
kvitterer med en klapsalve.
Tommy Venø opfordrer til, at vi registrerer foreningens aktiviteter i detaljer, så vi bliver klar over, hvad

det er medlemmerne gerne vil i foreningen, så kræfterne kan satses bedst muligt.
Peder Carlsen opfordrer til sejladsarrangementer, hvor børn og unge tages med ud i vore både. Bent
Gandrup nævner, at vi skal passe på med for meget curlingmentalitet. Det vigtigste er, at NFK er et
indbydende sted at komme.
Asger Brodersen gør opmærksom på ansvarsproblematikken i forbindelse med sejlads med fremmede
børn og unge. Han nævner, at det ser ud til at Søfartsstyrelsen er i færd med at bløde op på reglerne på
området.
Henning Dalgaard giver Asger en lille seddel med teksten: Det er os, der holder bådene i gang - og
bådene, der holder os i gang.
Dirigenten konstaterer, at det er ved at være kaffetid, og da ikke flere ønsker ordet, takker han for god
ro og orden og overgiver generalforsamlingen til formanden.
Formanden takker Henrik for veludført dirigentarbejde og udtrykker sin glæde over udsigten til et godt
nyt arbejdsår for alle i foreningen.
Efter ”Julies Sprog”, byder formanden på kaffe, og den gode stemning fortsætter – nu med hyggelig
snak bordene rundt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Struer d. 12. marts 2019

Bestyrelsen for Nordvestjysk Fjordkulturs beretning på generalforsamlingen 2019
Bestyrelsens beretning skal afspejle foreningens aktiviteter i det forgangne år. Derved fremstår beretningen
som et historisk dokument for fremtiden.
Aller først i bestyrelsens beretning i år, vil vi gerne sige kæmpe tak for det enormt store arbejde, der er ydet
i det forgangne år - specielt i forbindelse med ombygningen af vore lokaler.

Hverdagen
Ombygningen: Det, som i det forløbne år har fyldt mest i Nordvestjysk Fjordkultur, har uden sidestykke være
ombygningen. Vi kan nu hver dag glæde os over, at vi har fået opfyldt vores længe nærede ønskedrøm om
at få bedre forhold for vores både. Nu kan vi i fuldt omfang arbejde på vedligeholdelsen af bådene uanset
vejret. Vi har fået noget nær de optimale arbejdsbetingelser takket være den gode støtte, vi har fået fra
Realdania, Færchfonden, Veluxfonden og Nordeafonden. Det vil jeg endnu en gang gerne sige en stor tak for.
En lige så stor tak skal lyde til Struer Kommune for den stor opbakning og velvilje, de har givet os. Uden
kommunens opbakning kunne det hele ikke have været realiseret. Vi har haft et godt samarbejde med både
Teknisk Forvaltning og håndværkerne. Også en stor tak til dem. Til sidst skal der lyde er stor og varm tak til
vores tovholdere på ombygningen for en god styring af vores eget arbejde i processen.
Fredag den 22. februar holdt vi en meget hyggelig reception i forbindelse med indvielsen af ombygningen.
Noget af det, som glædede mig som formand mest ved receptionen, var en bemærkning et par af vores
gæster kom med. De sagde: ”Her kan man fornemme, at der er en god atmosfære, og det er et sted, hvor
der er rart at være”. Det bidrager vi alle til, og lad os blive ved med det. Fra bestyrelsen skal der lyde en stor
tak for dette sociale engagement også.
Det er en fornøjelse at se, hvordan indretningen af bådehallen og værkstedet lige så stille udvikler sig. Det er
en sjov og hyggelig proces at være midt i.
Struer Havns udvikling: Siden sidste år har Struer Kommune arbejdet videre med en udviklingsplan for Struer
Havn. Vi er fra kommunens side blevet lovet, at vi vil blive inddraget i denne udviklingsplan. Det løfte har de
holdt, idet vi er blevet inviteret til et dialogmøde om planerne på Rådhuset onsdag den 20. marts.
Hverdagen: Hverdagen i Nordvestjysk Fjordkultur er dog stadig 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 over kaffen. Det er meget imponerende, at vi uge efter uge kan mønstre 25 – 30 mand hver tirsdag
aften og torsdag formiddag.
Hos os er der ikke langt fra ord til handling. Da ideen om at lave en kursusrække om søfartsregler, var der
straks nogen, der tog handsken op. Her i vinter har der været afviklet en række små kursusdage. Tak for
initiativet.
Organisation: Fra bestyrelsen vil vi gerne appellere til, at de respektive både får holdt indholdet i mapperne
ajour, så de ad åre kan bliver de dokumenter over bådenes historie, som de er tiltænkt. Det samme gælder
standerne i Træskibshavnen. Her skal billede og tekst helst være helt opdaterede, da vi jo kan se, at der
dagligt går mange folk i Træskibshavnen og studerer vores både. Dette er jo også et lille led i spredningen af
informationen om vores maritime kulturarv.

Arrangementer
Udflugt: Vi havde d. 7. april en rigtig god tur til Løgstør og Limfjordsmuseet. Tak til Henrik Hvass for en god
og inspirerende dag på museet. Vi så også på arbejdet i Limfjordsmuseets historiske Bådebyggeri. Vi
nåede også lige en dejlig lille smuttur ud på fjorden med udflugtsbåden Grevinde Danner, inden vi skulle

indtage er meget lækker frokost i restaurant Kanalfogedens Køkken.
Sejladsregler: Den 25. april havde vi en diskussion af, hvordan vi får flere med ud at sejle med NFK´s både. Vi
tog emnet op igen d. 20. november. Det er der blevet fulgt op på, og resultatet kan nu ses på hjemmesiden.
Søsætningen: Den 3. maj mødtes vi kl. 8.30 til morgenkaffe. Vi havde tid ved kranen kl. 9.30. Det gik hurtigt
med at få bådene sat i vandet, alle bådene stod nemlig klar på rad og række ovre ved kranen. Humøret var
lige så højt, som den klare solskinsdag vi havde. Da alle havde fortøjet ovre i Træskibshavnen, afsluttede vi
dagen med, at der blev serveret gule ærter i klublokalet.
Jubilæum: Den 14. maj var det 20 år siden, en flok ihærdige knøse samledes for at stifte Nordvestjysk
Fjordkultur. Mange af jer er såmænd stadig med og yder en stor indsats. Tak for jeres gode initiativ den gang,
og for det store engagement I har lagt for dagen lige siden. Vi andre tilløbere kan heldigvis lægge os i
slipstrømmen af jeres initiativ. Tak for det. Vi fejrede dagen med en promenadesejlads i havnen med alle
vores både mellem kl. 19 og 20. Der var heldigvis rigtig godt vejr den aften, hvilket trak en masse mennesker
på havnen. De gav alle udtryk for deres benovelse over vores flotte både. Tak til Algot Øhlenslæger for
jubilæumstalen.
Havnens Dag - Vild med Vand 2018: Lørdag den 9. juni afholdt vi Havnens Dag. Vejret lokkede heldigvis
mange folk på havnen. Alle nød vejret og de smukke både på vandet. Vi fik dog nogen kritik af, at arrangementet var annonceret for dårligt, hvilket også var tilfældet. Det må vi stramme op på til næste år.
Vi havde igen indbudt til kapsejlads for træbåde. Starten for alle bådklasser foregik fra Struer Havn. Det
blev til at par fine sejladser.
Open by Night – 1. juni: Vi deltog i en udstilling oppe på torvet.
Sejlads 2018: Vi fik sejlet lidt mere end i sejlsæsonen 2017. Vi var jo også begunstiget af fantastisk vejr hele
sommeren. Men vi synes, at vores både bliver benyttet for lidt. Derfor tog vi initiativ til før nævnte emne om
sejladsen i NFK´s både. Vi håber derfor, at vi kommer til at se endnu flere på både fjorden i sejlsæsonen 2019.
Bådoptagning: Vi tog bådene af vandet torsdag den 11. oktober kl. 08:00. Alle bådvognene stod klar. Efter at
alle bådene var af vandet, drak vi morgenkaffe. Da alle bådene var rengjorte sluttede vi af med biksemad ved
middagstid.
Foredrag: Vi valgte ikke at have nogle foredrag før jul. Der var arbejdsopgaver nok med ombygningen.
Julefrokost: Tirsdag den 4. december kl. 18:00 afholdt vi den årlige julefrokost. Det blev igen i år et rigtig
hyggeligt arrangement med god mad og underholdning. Snakken mellem de 73 fremmødte gik lystigt hen

over bordene. Der skal lyde en stor tak til festudvalget og alle frivillige hjælpere for et flot arrangement og
en rigtig god aften.

Samarbejdet med andre institutioner og foreninger
Kapsejladsen ROR-cup på Jegindø: Vi deltog kun med tre både til Ror-cup den 7. juli. Der var varslet frisk vind
på Limfjorden. Over middag løjede vinden så meget af, at der kunne gennemføres to sejladser. Det blev ret
underholdende. Den friske vind gav udfordringer både ved start, mærkerundinger og mål. Ved starten af
anden sejlads havde besætningerne taget så god bestik af den friske vind, at alle lå godt for start. Det
resulterede i klumpsejlads ved startlinjen og en påsejling – dog heldigvis forholdsvis udramatisk!
VM i sjægtesejlads i Hjarbæk: I år deltog kun Havfruen fra NFK i sejladserne d. 17. - 18. august. Vinden var
sydvestlig og ret frisk. Havfruen og dens besætning blev prøvet grundigt af. Ved de to sejladser formiddag
stillede 39 både til start med 9 sekundmeter i middelvinden. Alle udfordredes af de hårde vindstød. En båd
kæntrede og indstillede sig selv til kvajepøsen! Under frokostpausen øgede vinden yderligere, og en del
besætninger valgte at blive i havn. Efter nøje overvejelser valgte besætningen, at Havfruen skulle stille til
start i 3. sejlads om eftermiddagen på den speciel hjarbækbane. I løbet af en time kuldsejlede 4 både.
Havfruen var kortvarigt på slæb efter Svalen, men besætningen fik nogenlunde styr på storsejlet, så man selv
kunne gå i havn for fokken alene. Om aftenen var der uddeling af præmier og hædersbevisninger. Havfruen
havde den store glæde at modtage vandrepokalen for det flotteste ombygningsarbejde. Tillykke med det.
Limfjorden Rundt: I dagene tirsdag d. 14. september til torsdag d. 16. september afviklede vi igen i år
Limfjorden Rundt sejladsen. Programmet fulgte de tidligere års planer. I år deltog 66 skibe fra flere forskellige
lande. Vi havde en lille paradesejlads inden de store skibe ankom. De første skibe i Limfjorden Rundt ankom
allerede ved halv firetiden. Men derefter kom de også som perler på en snor. Det var et pragtfuldt syn.
Skibene havde i den friske vind haft en fin kapsejlads fra Agerø til Venø.
Klokken 19.00 serverede vi den berømte biksemad fra Struer Smørrebrød for de 650 indbudte og sultne
søfolk. Struer Håndbryg leverede igen i år noget godt øl. Her skal lyde en stor tak til alle jer, der deltog i den
praktiske afvikling af arrangementet både før, under og efter. Musikken stod Fischers Fodvarmere som
sædvanlig for.
Det var lidt anderledes at traktere gæsterne i år, da vi skulle være ovre i lagerhallen ved siden af siloen. Det
viste sig dog at være et rigtig hyggeligt sted. Men desværre kan vi ikke være der til Limfjorden Rundt i 2019.
Vi arbejder på en alternativ løsning.
Besøg:
 Geologiens Dage: I dagene 15. - 23. september 2018 afholdtes Geologiens Dage arrangeret af
Geopark Vestjylland. Nordvestjysk Fjordkulturs deltog i de Geologiske Dage ved, at vi tilbød en sejltur
på Limfjorden tirsdag d. 18. september mellem kl. 18 og 20. Der var 8 tilmeldte, men på grund af det
voldsomme blæsevejr, dukkede der kun fire op. Sejlturen blev ikke til noget, da det blæste med 10 12 s/m og med vindstød op til 20 m/s. De fremmødte fik derfor en orientering henne i klublokalerne
om Nordvestjysk Fjordkulturs kulturarvsbevarende arbejde.
 Kursus i hjertemassage: Tirsdag den 13. november 2018 blev der afholdt et kursus i hjertemassage
og brug af hjertestarter.
 Sundhedstjek: Vi prøvede noget nyt i år. Vi tog imod et tilbud fra Struer Kommune om at få besøg af
sundhedskonsulenterne. De kom på besøg torsdag d. 6. december. Her kunne NFKs medlemmer få
lavet et lille sundhedstjek. Det drejede sig blandt andet om: lungefunktionsmåling, blodtryksmåling
og diabetestest. Der var rigtig god opbakning til arrangementet blandt Fjordkulturens medlemmer.
Alle syntes, det var en rigtig god idé. Den kan godt gentages til næste år.
TS-møde: En del af vores medlemmer deltog i TS-mødet i Lemvig d. 2. november.
Fjordens Dag: Den 2. februar bød vi velkommen til Fjordens Dag 2019. Vi ville gerne vise vores nye faciliteter
frem. Poul Præstgaard fortalte om sin Nordlandsfæring – Ravnen. Poul holdt veloplagt og oplysende foredrag

i en munter tone, krydret med plancher og billeder via projektoren. Bagefter gik vi ud i værkstedet og så på
hans medbragte båd. Middagen var som sædvanligt gule ærter fra Struer Smørrebrød.
Efter middagen læste Gorm Larsen Knud Sønderbys essay om vores nye båd - Den sorte Svane. Dagen
sluttede vi som sædvanlig af med en informationsrunde om, hvad sker der fjorden rundt? Flere har givet
udryk for, at det var dejligt, at der var god tid til at få talt sammen.
Hjemmesiden og klubbladet: Bente Bagge har overtaget hvervet som webmaster på hjemmesiden. Hun
arbejder ihærdigt på en omlægning af hjemmeside, så den bliver lettere tilgængelig. Men det er et stort
arbejde og tager lang tid. Bestyrelsen vil sige, Bente tak og held og lykke med det videre arbejde. Husk, man
kan altid finde de fleste af de oplysninger, man har brug for, på hjemmesiden. Så brug den flittigt.
Povl Eskild Petersen får strikket tre klubblade sammen hvert år. Men husk - indholdet er vi alle ansvarlige for.
Så har I indlæg til bladet, så send det ind. Også tak til Povl Eskild for de fine blade.
Tusind tak til alle for indsatsen i året 2108 – 19. Held og lykke med arbejdet og sejladsen i 2019.
Bestyrelsen 2018 - 19

