Referat af ordinær generalforsamling
i
Nordvestjysk Fjordkultur 2020
Tirsdag den 11. august 2020, kl. 19.00
Havnevej 6, Struer

På grund af smittefaren her under den verdensomspændende coronapandemi afvikles generalforsamlingen
i bådehallen, hvor vi kan overholde kravet om indbyrdes afstand mellem deltagerne.
I disse dage kan vi dog glæde os over sol og sommer med temperaturer omkring 30 grader. Vi sidder
allerede og glæder os til en kold generalforsamlingsøl.
Referent: Gorm Larsen
Fremmødte: Bestyrelsen og 19 medlemmer.
Dagsorden i følge vedtægterne:
1. Valg af dirigent: Formanden bød velkommen, og Niels Møller valgtes til at varetage dirigenthvervet.
Niels takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovformelig indkaldt og
dermed beslutningsdygtig. Dagsordenen godkendtes af forsamlingen.
2. Bestyrelsens beretning: Asger Brodersen fremlagde bestyrelsens beretning. Forsamlingen modtog
den detaljerede beretning med applaus.
3. Godkendelse af regnskabet 2018: Anders Røjbæk gennemgik det fremlagte regnskab. Forsamlingen
godkendte regnskabet.
4. Fastlæggelse af kontingent: Bestyrelsen foreslog uændrede kontingentsatser for 2021.
Forsamlingen godkendte bestyrelsens forslag.
5. Indkomne forslag: Ingen.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
På valg var René Maretty og Anders Røjbæk. De blev begge genvalg.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen:
På valg var Karsten Andreasen og Gorm Larsen: De blev begge genvalg.
8. Valg af revisor: Revision Limfjorden blev genvalgt.
9. Eventuelt: Jan Paarlberg opfordrede til, at evt. indkomne forslag meddeles medlemmerne forud for
generalforsamlingen.
Ole Olsen opfordrede til, at NFK gør mere opmærksom på sin eksistens.
Niels Møller lukkede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
Asger takkede Niels Møller for styringen af generalforsamlingen. Da Asger netop har rundet et
skarpt hjørne, bød han i den anledning på øl og pølser.

Struer d. 11. august 2020

Bestyrelsen for Nordvestjysk Fjordkulturs beretning på Generalforsamlingen 2020
Bestyrelsens beretning skal afspejle foreningens aktiviteter i det forgangne år, samt løfte sløret for nye tiltag.

Hverdagen
Hverdagen: Vores hverdage er under stadig forandring takket være den gode fremgang, vi har i
medlemsantallet. Efterhånden mønstrer vi 30 – 40 mand hver tirsdag aften og torsdag formiddag måske
endnu flere. Samtalen går lystigt under arbejdet med bådene og ved kaffebordet. Vi lever fuldt ud op til de
to kriterier, vi har, for medlemskab af NFK – nemlig at kunne drikke kaffe og fortælle en god historie. For
bestyrelsen er det vigtigt, at der bliver holdt en god tone i samværet. Vi synes i bestyrelsen, at stemningen
er god. Det skal I have tak for hver især.
Organisation: Fra bestyrelsen vil vi igen appellere til, at de respektive både får holdt indholdet i bådmapperne
ajour, så de ad åre kan bliver de dokumenter over bådenes historie, som de er tiltænkt. Vi er efterhånden
ved at have helt godt styr på alle vore fælles aftaler. Disse kan ses i manualmappen inde i mødelokalet eller
på hjemmesiden. Er der ting, vi skal have kigget på, så kom til bestyrelsen med det.
Hjemmesiden og klubbladet: Bente Bagge administrer på bedste vis stadig hvervet som webmaster på
hjemmesiden. Hun arbejder ihærdigt på at holde siden ajour, så vi hele tiden har de sidste nyheder og
informationer med på hjemmesiden. Det er et rigtig stort arbejde og tager meget lang tid. Bestyrelsen vil
gerne her sige dig, Bente, tak for indsatsen.
Til alle medlemmerne: Husk - man kan altid finde de fleste oplysninger, man har brug for, på hjemmesiden.
Så brug den flittigt.
Asger Brodersen har overtaget redigeringen af klubbladet. Men husk - indholdet er vi alle ansvarlige for.
Indlæggene, som kommer fra medlemmerne giver formanden en god føling med, hvad den enkelte gør sig af
tanker. Det har man både som formand og bestyrelsesmedlem rigtig meget brug for. Så har I indlæg til bladet,
så send det ind til Asger i en word-udgave. Sidste frist for indlæg til klubbladet er: 1. april, 1. august og 15.
november hvert år
Kursus i søfartsregler: Den første kursusrække om søfartsregler er nu løbet af stablen. Det er vores indtryk,
at det er gået godt, og deltagerne har taget vel imod kurset. Er der stemning for at tage en runde mere?
Formålet med det afviklede kursus var, at man ville have nemmere ved at deltage i den praktiske sejlads, så
det bliver sjovere at sejle.

Struer Havns udvikling: Her i begyndelsen af året har vi i bestyrelsen arbejdet hårdt på en indsigelse mod
Struer Kommunes nye havneplaner. Det skete i form af et åbent brev til hele kommunalbestyrelsen. Der er
mange gode ting i den nye plan for havnen. Vi synes, det er en god ide at forbinde byen med havnen via en
korridor. Det er også en rigtig god ide at skabe en forbindelse mellem Godset, Nordvestjysk Fjordkultur,
Fredes Samling, Marineforeningen og en række kunst- og ungdomsaktiviteter i Siloen. Men vi er meget imod,
at der påtænkes boligbyggeri på Sydkajen. Vi ser hellere Sydkajen blive brugt som en kreativ plads til
aktiviteter for alle borgere i Struer Kommune. Vi er meget imod, at nogle af de sidste bevaringsværdige
bygninger på havnen er i fare for at blive revnet ned. Vi er i en god dialog med Struer Museum om en
bevaring, så bygningerne kan overgå til andre funktionsmuligheder, end de har i dag.
Nyt tiltag til foråret 2020:
Aktive dage på havnen – Af ovennævnte grunde vil prøve med hold, der kan bemande aktive dage på havnen.
Derved kan vi være med til at sende et signal til kommunen om, at vi ikke er nogle brokhoveder, der ikke
kommer med alternativer. Vi ser gerne, at trekanten på Sydkajen bliver brugt til fælles bedste for hele
kommunen. Vi kan f. eks. holde Åbent Hus her i Fjordkulturen, lave aktiviteter på havnen og måske
havnerundfarter. Der er en plan for aktiviteter for alle ved at blive sat i søen fra kommunens nye eventchef
Claus Søndergaard Petersens side.
Book en instruktør til sejlads: I får mulighed for at lave aftale med en sejlinstruktør, som vil lære jer at sejle.
Vi forventer at have et korps af instruktører klar til foråret.
Maritim husflid: Det lykkedes ikke at få skubbet klubarbejdet med den maritime husflid i gang her i vinter.
Men vi må prøve igen til næste vinter. Meld jer til bestyrelsen, hvis I kan tænke jer at være enten tovholder
eller almindelig deltager i dette projekt.
Renoveringer og nybygninger: Vi er stadig i gang med en større renovering af Knarren og Piratjollen. Desuden
er vi i gang med en rekonstruktion af 12½ – meteren Adda og prammen Svend. Dette arbejde foregår i den
vestre ende af bådhallen, så de ikke skal flyttes, når de andre både skal ud og ind.
Traktoren har fået den helt store tur, så den næsten fremstår som ny.
Lokalerne: Efter indvielsen af vore nye lokaler, har vi nydt hver eneste dags arbejde i både

træværkstedet, smedjen og bådhallen. Det er fantastisk at kunne arbejde på bådene hele vinteren
uden at skulle tænke på vejr og vind. Dette kontinuerlige arbejde kan da også ses i resultaterne. Den
finish hver enkelt båd står med, når den sættes i vandet repræsenterer godt håndværk. Alle bådene
ser næsten nye ud.

Arrangementer
Her følger en opgørelse over alle de arrangementer, der har fundet sted siden sidste generalforsamling.
Et mere fyldt referat alle arrangementerne kan ses på hjemmesiden.
Foredrag: Den 26. marts 2019 havde vi foredrag af dykker Kim Schmidt fra Undervandsgruppen. Han
fortalte levende om deres arbejde og mange maritime fund. Specielt ved Læsø og især om det 52 m lange
danske linjeskib Printz Friderich, som gik på grund 28. september 1780 på Kobbergrund ved Læsø. En rigtig
oplevelsesrig aften for de 31 medlemmer, som var fremmødt.
Den 25. februar havde vi i et samarbejde med Struer Bibliotek et foredrag om Struer som havneby. Benny
Boysens foredrag var i stand til at samle næste 100 mennesker. Det var en virkelig god aften med nyttige
informationer om byen og havnen.
Den 10. marts holdt Toke Aagaard et meget medrivende foredrag om arbejdet på skoleskibet Marilyn Anne.
Tokes fortælling om dette vigtige arbejde med unge mennesker gør, at vi skal være stolte over at have
sådan unikt projekt kørende her i Struer Havn.
Udflugt: Den 13. april var vi på udflugt til Lillebælt-Værftet, Middelfart. Jens Glinvad Andersen gav en
gennemgang af værftets historie frem til i dag. Han fortalte, hvordan de har organiseret sig med en

professionel bådebygger, som anvender værftet til renovering og nybygning af træskibe og joller.
Smakkelauget vedligeholder og sejler i bådene. Venneforeningen skaffer pengene til driften, ved at arrangere
forskellige koncerter om sommeren, når bygningen ikke bliver brugt. Det er måske en ide, vi kan bruge.
Søsætning: Den 9. maj kl. 8.00 oprandt så endelig dagen, hvor vi skulle have vores både i vandet. Allerede
torsdag den 2. maj kørte vi de fleste både ud på pladsen udenfor Nordvestjysk Fjordkultur, så vi kunne få
master og stag mm. ned fra hylderne i loftet og på væggene, så også de kunne gøres færdige. Desværre var
der nogle af vore både, der ikke nåede at blive færdige til søsætningen, da de er i gang med en større
reparationsomgang.
Bygning af en stammebåd: Henning Villadsen var blevet spurgt, om han ville lave en stammebåd til
Stenaldercentret i Ertebølle. Båden skulle laves hos os på Fjordkulturen, hvor der er adgang til diverse
værktøjer. Stammebåden skulle være 6 m lange med spids, oval stævn, flad bund og forholdsvis rette sider.
Efter megen søgen lykkedes det endelig at finde et træ, som kunne bruges. Af alle steder var det i en lindeskov
på Lolland ved Vindeholme Slot. Det tog ca. en måned med selve udhugningen. Midt i maj var båden klar til
prøvesejlads, hvilket foregik i Træskibshavnen, hvor det skulle vise sig, hvordan den lå i vandet - heldigvis
rigtig flot. Den 13. maj blev båden leveret til Ertebølle Stenaldercenter.
Besøg: Hver gang vi har gæster, får de en orientering om Nordvestjysk Fjordkulturs arbejde med bevarelsen
og vedligeholdelsen af den maritime kulturarv her i den vestlige del af Limfjorden. Ligeledes får de et kort
historisk rids af foreningens historie frem til i dag.
Vi har igen i år haft besøg af en række foreninger og klubber:
Teknisk Landsforbunds Seniorklub i Nordvestjylland.
Sejlklubberne fra både Lemvig og Struer.
Bådelauget på Jegindø. Nyt bådelaug i Ålborg.
Dfæl. Museet for lystfartøjer i Svendborg.
Derudover kommer der jævnlig enkelt personer eller smågrupper forbi.
Struer Havnefestival og Struer Bugt Kapsejlads: I anledning af Marilyn Annes 100 års jubilæum d. 29. juni
2019 var alle sejl sat til. Den dag løb Struer Havnefestival af stablen. Den var blevet til i et samarbejde mellem
Lydens By, Marilyn Annes Venner, Nordvestjysk Fjordkultur, Struer Sejlklub, Struer Søspejderne, Struer
Ungdomsskole og Venøsund Færgelaug.
Der var masser af aktiviteter på hele havneområdet fra Brobuerne til Havnekontoret. Blandt andet var der
besøg af Tordenskjolds Soldater fra Frederikshavn. Vi afholdt vores kapsejlads for træbåde den dag. Det blev
til gode sejladser i det gode vejr.
Det var dejligt, at der var mødt så mange tilskuere op til de forskelligartede indslag på denne Havnens Dag.
Sommertur til Oddesund Nord: Den 10. august 2019 var det planen at efterårets sejlsæson skulle skydes i
gang med en klubsejlads til Oddesund Nord. Men det dårlige vejr ville det anderledes, så vi kørte i biler. Ca.
30 NFKere mødte forventningsfulde op ved Den Gamle Kørestald / Garnhuset, hvor vi blev hjerteligt
modtaget af Oddesund Borgerforening. Lone Børsting fortalte om Oddesund Nord, Garnhuset, Stejlepladsen,
Havnen og badelagunen Høllen. Herefter fortalte de to bunkerforskere Per og Jørgen om arbejdet med at
bevare de mange bunkeranlæg fra 2. verdenskrig. Derefter travede vi langs stranden og under broen over til
udstillingsbunkerne og udsigtstårnet.
Tilbage i Garnhuset havde Bent og René grillet de andebryster, som Martin Daasbjerg havde givet os som
indvielsesgave i foråret. Midt på eftermiddagen stævnede vi atter mod Struer – en stor oplevelse rigere.
VM i sjægtesejlads:
Vi deltog endnu en gang i VM i sjægtesejlads i Hjarbæk d. 16. - 18. august 2019. På hjemmesiden kan man
se Gorm Larsens muntre beretning om stævnet set fra Mjølner.
Dette gælder i øvrigt alle arrangementerne

Struer Tracks - lydfestivalen: Mange medlemmer fra Nordvestjysk Fjordkultur bemandede Siloen med vagter
i forbindelse med Struer Tracks i dagene fra den 23. august til 7. september. I forbindelse med vagterne i
Siloen, fik vi mangen en god snak om kunst, kultur, havne og NFK med de besøgende. Det gode samarbejde
med Struer Tracks gav os et sponsoratet på 4.590,- kr. til nye maskiner.

Limfjorden Rundt d. 11. - 12. september 2019:
På grund af det dårlige vejr var al kapsejlads på sejladsen mod Struer aflyst, da vinden stod ret syd, og der
var en kraftig nordgående strøm. Så det var nogle våde, trætte og sultne søfolk, der stævnede ind i havnen
gennem hele eftermiddagen. Det var dejligt, at vi som kompensation for det dårlige vejr kunne byde alle
besætningsmedlemmerne på dejlig varm biksemad fra Struer Smørrebrød inde i den tørre og lune hal.
På grund af det dårlige vejr var paradesejladsen med vores egne både aflyst. Men vi havde en jævn
tilstrømning af besøgende til vores Åbent Hus arrangement i Fjordkulturen.
Geologiens Dag: På geologiens Dag d. 17. og 19. september havde vi gæster fra Geopark Vestjylland. Vi havde
i forbindelse med Geologiens Dage tilbudt sejladser for interesserede gæster, da vi gerne ville vise dem vores
meget interessante natur set fra søsiden.
Tirsdag aften var der 4 tilmeldte gæster. Men sejladsen måtte desværre aflyses, da det blæste 10 – 12 m/s. Da
vi ikke sejler med gæster, når det blæser over 8 m/s kunne sejladsen ikke gennemføres.
Torsdag morgen kl. 9.00 mødte 5 interesserede og forventningsfulde gæster op i Træskibshavnen. Det var et
perfekt vejr til en geologisk ekspedition gennem Struer Bugt og Venø Sund. Alle nød den dejlige tur op
gennem sundet.
Bådoptagning d. 8. oktober:
Vejret artede sig planmæssig med strålende solskin og vindstille. Bådene var klar til afrigning og blev
roet/sejlet over til kranen, hvor masterne blev løsnet og Kristian var klar ved kranen. NFKs medlemmer og
Kristian leverede teamwork i verdensklasse, tror aldrig bådene er kommet så hurtigt op.
Eivind havde klargjort sin højtryksrenser, som bare "funker" – tak Eivind. Bådene blev afrenset på samlebånd
af deres besætninger og parkeret på rad og række – flot syn.
Studietur til Træmuseet i Oddense d. 22. oktober:
Der var arrangeret aftentur til Træmuseet i Oddense. Her tog Ole Brauner imod og guidede os gennem
museets kæmpestore samling af håndværktøj og maskiner til træbearbejdning. Der var godt nok noget at se
på! Museet har i årenes løb fået doneret hele samlinger af håndværktøj, som er blevet anvendt i det daglige
arbejde af mange forskellige håndværksmestre. Alle forlod Træmuseet mættede med indtryk.
Træskibs Sammenslutningens medlemsmøde for Vestjylland:
Vi var en lille flok fra Nordvestjysk Fjordkultur, der deltog i TS-mødet Vestjylland i Ribe d. 1. november. Peter
Saabye Simonsen fra Nationalpark Vadehavet fortalte om kulturformidling i nationalparken. Steffen
Steffensen – medlem af Ribe Bådelaug – kom og fortalte historien om skibet Karen af Mandø. Karen af Mandø
blev bygget i 1924 til transport af forsyninger til øerne i Vadehavet.
Aftenen sluttede sædvanen tro af med Vandet Rundt.
Julefrokost d. 3. december:
Det blev igen i år en rigtig hyggelig aften for de 70 tilmeldte medlemmer med påhæng. Arrangementsudvalget havde lagt et stort arbejde i både den traditionelle julefrokostmenu og borddækningen mm. Meget
af maden var hjemmelavet og meget lækkert. En stor tak til udvalget.
Fjordens Dag d. 1. februar 2020:
Anders Bloksgaard fra Limfjordsmuseet holdt foredrag/oplæg om bevarelsen af den maritime kulturarv. I
bevaringssager er det vigtigt at alliere sig med andre, som kan have interesse i, at en bygning ikke forsvinder
eller at et havneareal ikke inddrages til et formål, som er fremmed for det maritime miljø.

Og så skal man være klar over, at Ting Tager Tid.
Anders’ foredrag var både sagligt og kompetent, hvilket gav god plads til eftertanke.
Efter middagen trådte Kim Schmidt fra Undervandsgruppen sammen med sønnen Anders frem på scenen.
Kim leverede endnu en gang et interessant og muntert foredrag om nogle af de talrige vragfund han har
været med til i de danske farvande.
Efter Kims spændende foredrag var tiden så fremskreden, at man valgte at korte punktet ”Vandet Rundt”
ned til en hurtig runde. Vi skal nok have lavet om i strukturen til næste år.

Struer Kommunes Kulturpris 2020:
Vi havde indstillet Ole Olsen til Struer Kommunes Kulturpris. Det var med stor glæde at Ole Olsen modtog
Kulturprisen ved Frivillighedsfesten den 29. januar 2020. Det var et meget fint arrangement i Struer
Energipark. Herfra skal lyde et sort og stolt tillykke til Ole.
Tusind tak til alle for indsatsen i året 2019 - 20. Held og lykke med arbejdet og sejladsen i 2020.
Bestyrelsen 2019 - 20

