Referat af ordinær generalforsamling
i
Nordvestjysk Fjordkultur 2021
Tirsdag d. 1. juni 2021 kl. 18.00 Havnevej 6 i Struer. Den egentlige generalforsamling begynder klokken
19.00
Bestyrelsen byder på pølser med brød og en øl fra klokken 18.00.
Referent: Gorm Larsen
Fremmødte: Bestyrelsen og 42 medlemmer.
Dagsorden i følge vedtægterne:
1. Valg af dirigent: Henrik Hvass vælges enstemmigt og gør opmærksom på, at den ordinære
generalforsamling Iflg. vedtægterne, skal afholdes inden udgangen af marts måned. Det har ikke
kunnet lade sig gøre pga. coronasituationen. Derfor vedtages følgende af generalforsamlingen, som
er foreningens højeste myndighed: ”Under hensyntagen til, at det ikke har været muligt at
overholde de vedtægtsmæssige formalia mht. tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse,
beslutter generalforsamlingen indledningsvis, at generalforsamlingen på trods heraf betragtes som
lovlig og beslutningsdygtig. Det vil sige, at valg og eventuelle afstemninger kan gennemføres med
normal gyldighed”.
2. Bestyrelsens beretning ved formanden: Bestyrelsens beretning, findes i skriftlig form som bilag til
nærværende referat.
Efter den mundtlige beretning konstaterer dirigenten, at formanden har aflagt en fyldig beretning
og herefter giver han forsamlingen lejlighed til at stille uddybende spørgsmål. Jan Paarlberg gør
opmærksom på, at der hersker nogen navneforbistring omkring den årlige kapsejlads i Struer Bugt.
René Maretty slår fast, at arrangementet i sin nuværende form hedder Struer Bugt Kapsejlads. På et
spørgsmål om, hvordan det står til med projektet Oddesund Nord, kan Bjarne Tingkær oplyse, at
foreningen Oddesund Nord er i gang med restaureringen af garnhus og tjærested.
Dirigenten gør opmærksom på, at beretningen ikke skal godkendes af forsamlingen. Forsamlingen
kvitterer for beretningen med applaus.
3. Godkendelse af regnskabet 2020: Det reviderede regnskab bliver gennemgået af kassereren.
Dirigenten takker for gennemgangen og giver forsamlingen mulighed for at stille spørgsmål til
regnskabet.
Peder Carlsen spørger til tilskuddet fra Jysk Energi. Kassereren oplyser, at han ikke har været
opmærksom på, at han selv skal bede om at få tilskuddet udbetalt. Derfor vil der nu komme tilskud
for to år.
Regnskabet godkendes med applaus.

4. Fastlæggelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår kontingentet til uforandret 300 kr. og
maskinpengene hævet fra 200 kr. til 300 kr. Forslaget godkendes efter nogen debat.
5. Indkomne forslag: Intet.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
På valg er Asger Brodersen, Bent Gandrup og Kristian Jeppesen. Kristian ønsker ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslår, at Karsten Andreasen Indtræder i bestyrelsen. Genvalg af Asger
Brodersen og Bent Gandrup. Karsten Andreasen vælges.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
På valg er Karsten Andreasen og Gorm Larsen: Eftersom Karsten er indtrådt i bestyrelsen
foreslår bestyrelsen Jens Stausholm som suppleant. Jens Stausholm vælges og Gorm Larsen
genvælges.
8. Valg af revisor: Revision Limfjorden genvælges.
9. Eventuelt: Mogens Pedersen foreslår, at containeren og udearealerne forskønnes. Bestyrelsen tager
forslaget til efterretning og vil se på det.
Ole Olsen opfordrer til, at alle sørger for at rydde op. Asger opfordrer til, at kaffemøderne
genoptages, og at man møder op. Det er på kaffemøderne, man kan træffe aftaler om oprydning
osv.
Jesper Kruse udtrykker sin tak for den udviste opmærksomhed ved hans kone Karins begravelse.
Dirigenten lukker generalforsamlingen og takker for god ro og orden. Herefter overlader han ordet til
formanden for de afsluttende bemærkninger.
Formanden takker for det gode fremmøde.

Struer d. 1. juni 2021

Bestyrelsen for Nordvestjysk Fjordkulturs beretning på generalforsamlingen 2021
Det er underligt her at skulle aflægge Fjordkulturens beretning 2021. Vi har stort set ingen fælles aktiviteter
haft siden den sidste generalforsamling den 11. august 2020.

Hverdagen
Hverdagen: Vores fælles hverdage har været lukket helt ned. Dog har en ihærdig kerne mødtes i privat regi
i bobler á 3 – 5 personer.
Renovering og nybygning: Vi er stadig i gang med en større renovering af Piratjollen KaJo og
rekonstruktionen af 12½ – meteren Bitten. Dette arbejde foregår i isolerede bobler i den vestre ende af
bådhallen.
Ung bådbygger: På grund af covid-19 restriktionerne er struerdrengen Jason Dancke strandet i Danmark.
Han er ellers i gang med en bådebyggeruddannelse hos T. Nielsen i Gloucester - England. Men han har på
grund af Covid-19 restriktionerne i England fået indrejseforbud. Han spurgte derfor, om han måtte
komme ned i Nordvestjysk Fjordkultur og bygge en båd, så han kunne holde sine færdigheder vedlige.
Det sagde vi selvfølgelig ja til.
Det sociale: Det har for mange været svært ikke at kunne komme ned forbi Fjordkulturen for at få den
daglige passiar. Men det er heldigvis lettet nu, hvor vi må mødes op til 50 mand indendørs.

Organisation: Det har været meget vanskeligt for bestyrelsen at holde bestyrelsesarbejdet kørende med de
mange restriktioner, vi har skullet leve op til. Korrespondance fra vores samarbejdspartnere har jo ikke
ligget stille - tværtimod. Mere om det senere. Derfor har vi afholdt de allermest nødvendige møder for at
holde skuden flot.
Hjemmesiden: Hjemmesiden har af gode grunde ligget lidt stille i denne her periode. Der har ikke været så
mange aktiviteter at skrive om. Men det bedrer sig forhåbentlig nu. Husk - man kan altid finde de fleste
oplysninger, man har brug for, på hjemmesiden. Så brug den flittigt. Det lyder lidt som et paradoks, nu hvor
den har ligget mere eller mindre stille, men alligevel
Medlemsbladet:
Der er udkommet medlemsblad både i august, december og april. Men husk - indholdet er vi alle ansvarlige
for. Så har I indlæg til bladet, så send det ind til Asger i en word-udgave. Sidste frist for indlæg til klubbladet
er stadig: 1. april, 1. august og 15. november hvert år. Som noget nyt har vi med aprilnummeret indført en
cykelbudsordning. Medlemskredsen er delt op i en række lokaleområder, hvor de respektive cykelbude
afleverer medlemsbladene i de respektive postkasser. Det sparer vi en hel del porto på. Men ikke nok med
det, så er vi sikre på, at alle medlemmer får bladene nogenlunde samtidigt. Erfaringer med ordningen
modtages gerne.
Struer Havns udvikling: Kontakten til Struer Kommune omkring de nye havneplaner har været vanskelig på
det sidste. De ansatte på området i kommunen har været sendt hjem på hjemmearbejde en stor del af
tiden.
Havnemodel: Ole Olsen tog initiativ til at bygge en model ud fra de ideer selv har, men som vi som forening
gerne ser på havnearealet. Denne model er blevet præsenteret for Tekniskdirektør for Struer Kommune
Jacob Bisgaard og Havnechefen Torben Strømgaard.
De var begge meget imponerede over den virkning den tredimensionelle model har for forståelsen af vore
ideer for området. Den nye model er sammen med den gamle model over Træskibshavnen nogle gode
arbejdsmodeller. Torben Strømgaard spurgte Ole, om han kunne få en tilsvarende arbejdsmodel over
promenadehavnen. Det har han derefter fået.
Udstilling: Vi har fået lov til at lave en udstilling om fjordkulturen i den vestlige del af Limfjorden. Vi har lånt
en af de lukkede brobuer i juli måned. Her vil modellerne selvfølgelig indgå. Er der nogen, der har lyst til at
være med til at få udstillingen op at stå, så siger man bare til.
Dialogen med Struer Museum om bevaringen af de gamle bygninger på havnen er også på vågeblus, da
museet også har været lukket ned.
Forespørgsler og nye tiltag i 2021:
Vi får flere og flere henvendelser om at være med i diverse arrangementer. Folk udefra kan se det unikke
ved Træskibshavnen og NFK. Der er en række arrangementer på bedding.
Geopark Vestjylland er blevet forhåndsgodkendt af UNESCO. Vi er stadig med som samarbejdspartnere. Det
vil sige vi kan få kommunikeret vores arrangementer ud vi Geoparkens komunikationssystem.
Udstilling / event om Struer by–havn: Vi har blandt andet haft besøg af et par studerende fra Arkitektskolen
i Ålborg. De vil gerne have os med til en udstilling / event om Struer by – havn. Det finder sted på lørdag d.
5. juni. Arrangementet er et led i deres eksamensprojekt. Er der nogen der vil hjælpe med vores udstilling
på lørdag? Endeligt program kommer på torsdag.
Struer Tracks: Vi har også haft besøg både fysisk og virtuelt med at par lydkunstnere skal lave nogle
lydinstallationer i august omkring Træskibshavnen. Vi har lovet at hjælpe med nogle skoleprojekter i en dag
i august. Her må man også gerne tilbyde sin hjælp. Vi får det endelige program i august
Struer Bugt Kapsejlads: Vi vil igen i år invitere til Struer Bugt Kapsejlads lørdag den 12. juni. Husk at få jer
meldt til.
Genforeningsfest: 15. juni har vi tilbudt at servere pølser og brød på havnen ved kranen. Samtidig holder vi
åbent hus. Vi får programmet helt på plads torsdag formiddag
Kulturkaravanen: Struer får besøg af kulturkaravanen d. 26. juni kl. 11.00. Kulturkaravanen- “Visioner fra
Vandkanten” der er en teaterrejse i hestevogne langs Danmarks vandkant fra sydøst til nordvest. De skal

spille teater på Biblioteket. De har spurgt, om vi vil sejle dem til Oddesund ved middagstid, da det vil passe
rigtig fint ind i deres koncept. Det har vi sagt ja til. Er der nogen der vil sejle med i sjægte eller kølbåde?
Aktive dage på havnen – Aktive lørdage finder igen i år sted på havnen. Første gang er d. 26. juni. Vi holder
dog ikke åbent hus i Fjordkulturen mere en mellem 13 – 15. Vi vil prøve at flytte nogle aktiviteter for børn
hen på havnen i stedet for. Også her har vi brug for nogle frivillige, der har lyst til at komme og være med.
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 sommer.
WM i H-både: Vi har en aftale med Sejlklubben om at lave en præsentationssejlads med vores både fredag
d. 13. august kl. 15.00. Vi sejler ud i Struer Bugt og tager imod de konkurrerende både. Vi håber, at mange
af vores både vil deltage i arrangementer. Nærmere program følger
Maritim husflid: Det er endnu ikke lykkedes at få skubbet klubarbejdet med den maritime husflid i gang.
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.
Bord-/bænke: Vi har her i maj hjulpet Havnen med at få fremstillet nogle nye bord-/bænksæt til hele
havneområdet.

Arrangementer
Her følger en opgørelse over alle de arrangementer, der har fundet sted siden sidste generalforsamling.
Et mere fyldigt referat af alle arrangementerne kan ses på hjemmesiden.
Foredrag: Der har ingen foredrag eller normale fælles arrangementer været siden sidste
generalforsamling.
Og dog VM i sjægtesejlads: Det blev aflyst
Limfjorden Rundt 2020: Limfjorden Rundt 2020 blev en meget anderledes tur på grund af Corona
pandemien. I marts måned var udsigterne til at Limfjorden Rundt ville blive til noget meget små.
Kapsejladserne for de smukke gamle skuder blev aflyst på stribe landet over. Mange skippere pressede på
overfor løbsledelsen: ”Vi vil sejle Limfjorden Rundt” i år. Niels Sohn fik aftalt arrangementet med Politiet, så
Limfjorden Rundt kunne gennemføres ud fra en plan B. Der måtte ikke være åbent skib i havnene, der
måtte ikke holdes store fester for besætningerne i land, mm..
I Struer besluttede Kommunen, at der ikke måtte være nogen form for aktiviteter på havnen med boder,
musik, øltelte, osv..
Selv om der ikke blev reklameret for Limfjorden Rundt sejladsen, kom der alligevel rigtig mange mennesker
på havnen, da feltet ud på eftermiddagen kom til Struer onsdag d. 9. september.
Som sædvanlig skulle besætningerne bespises med biksemad. Da vi ikke måtte holde en stor fest, blev det
aftalt med Struer Smørrebrød, at hvert skib skulle have biksemaden serveret portionsanrettet, som take
away. Der skal herfra lyde en kæmpe stor tak til Struer Smørrebrød for deres store forarbejde. Vi kunne nu
servere biksemad, rødbeder og rugbrød til hvert skib, så det passede med antal personer ombord. Det hele
gik over al forventning.
Torsdag morgen havde Super Brugsen Struer sponsoreret 700 rundstykker, så der var et rundstykke til alle
besætningsmedlemmerne.
Skippermødet blev holdt i Nordvestjysk Fjordkulturs lokaler, hvor etapepræmierne også blev uddelt, da al
officiel festivitas på havnen dagen før var aflyst.
Arrangementet bliver som bekendt hvert år afviklet i et samarbejde imellem Marilyn Annes Venner og
Nordvestjysk Fjordkultur og Struer Kommune. Tak for et godt samarbejde.
Bådoptagning d. 1. 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. Vi tror ikke at 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.
Julefrokost og Fjordens Dag blev begge aflyst
Besøg: Vi har ikke haft besøg af større grupper i år. Men der er kommet enkelt personer eller smågrupper
forbi.
Søsætning 2021: Torsdag den 29. april 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. Den 6. maj kl. 8.00 oprandt så endelig dagen, hvor vi skulle have vores både i vandet.
Desværre var der nogle af vore både, der på grund af coronaen ikke nåede at blive færdige til søsætningen.
Tusind tak til alle for indsatsen i året 2020 - 21. Bestyrelsen håber, at vi alle kan få lov til at arbejde og sejle i
nogle kontinuerlige perioder 2021 - 22.
Bestyrelsen 2020 – 21

Ordstyrer: Henrik Hvass

