
    
                                       

 
Notat fra generalforsamlingen d. 2 Februar 2008. 

 
Klubbens årlige generalforsamling blev i år afholdt i Veddelev 
Strand Bådelaug`s klubhus lørdag  2 feb. kl. 11.00. 

 
Der var mødt 17 deltagere og klubbens formand, Søren Andresen bød 
velkommen.  

 
1. Valg af dirigent. 

 
Leif Rygaard valgtes til dirigent. 
Han konstaterede derefter, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 

 
2. Formandens beretning for 2007 v/ Søren : 

 
     

       
 

 
 
Søren Andresen, fmd. 
 
                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Forelæggelse af regnskabet for år 2002 :   

 
Povl uddelte kopi af det af revisoren Leif Rygaard reviderede og godkendte 
regnskab. 
Regnskabet udviste et overskud på 2009,- kr. og en formue på 15.896,- kr. 
Heri er der skyldigt målergebyrer på 100,- kr. til måler og  280,- kr. til DS for 
kapsejladstier. 
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
4.Fastlæggelse af kontingent : 
 
Kassereren foreslår, at kontingentet forbliver uændret = 150,- kr. - for år 2007. 
 
Forslaget blev vedtaget.      



5.  Behandling af indkomne forslag :  Der var indkommet 3 forslag: 
 

Forslag 1: Regler for Ranking-liste til IOM, tillæg til pkt. 4, Dommere 
 

Er der blandt dommer eller observatør en IOM-sejler, som af den grund 
Ikke selv kan deltage i stævnet, skal vedkommende have point til rang- 
Listen efter formlen 
Total point = Totalantal ranglistepoint med x deltagere =  divideret med 
antallet af x deltagere. 
 
Eks. : 14 deltagere = 766 pts. : 14 = 55 pts. 
 
 
Forslagsstiller :  Lasse Rand 
 
Forsamlingen fandt forslaget relevant, men at det gav for lidt point til den bedste 
halvdel af sejlerne. Bestyrelsen blev bemyndiget til at arbejde videre med 
forslaget. 
 
Forslag 2 : Redningsveste til brug ved baneudlægning. 
 
Klubben bør investere i 2 redningsveste til dem, som lægger bøjer ud til 
sejladserne, specielt i vinterperioden. 
 
Forslagsstiller : Brian Nilsson 
 
Ansvaret for sikkerheden er den pågældende arrangør og ikke model-
sejlklubbens. 
Der er nu fremskaffet redningsvest til brug i Veddelev. 
 
Forslag 3 : Motor til jolle ved udlægning af bane og indhentning af løbske 
både. 
 
Klubben bør investere i en lille påhængsmotor til jollen ved udlægning af 
bane etc. 
 
Forslagsstiller : Brian Nilsson 
 
Igen er det arrangørernes opgave at sørge for hensigtsmæssigt grej til 
udlægning af bane etc. 
Povl/VSB har en motor, der blot skal eftergåes, men problemet er, hvem skal 
opbevare, passe motoren og sørge for den er til stede ved sejladsen. 
 

 6.    Valg til bestyrelsen : 
 

På valg var formanden Søren Andresen og Lasse Rand. 
Søren ønskede ikke genvalg, mens Lasse Rand var villig til genvalg. 
 
Efter lidt drøftelse accepterede Lasse Rand valget til formand og til nyt medlem  
I bestyrelsen valgte John Pettersson. 



 
7. Valg af revisor og revisorsuppleant :  

                                             
Leif Rygaard, HSS var villig til genvalg og blev valgt. 
Henrik Pedersen, blev genvalgt som revisorsuppleant. 

 
8.   Eventuelt 

 
a.  Rankingsejladser 

 
Det udarbejdede Rankingsystem er anvendt ved 5stævner afholdt i 2007.  
Det er  Amager/april, Veddelev/juni, Davinde/aug., DM i Jels/sept. 0g 
Herslev/okt.   
Der har i gennemsnit deltaget 13 både. 
Resultatet blev, at Søren Andresen blev vinder med 408 pts. Jørgen 
Marquardsen blev nr. 2 med 303 pts. og Lars Andresen blev nr. 3 med 281 pts. 
Den udsatte vandrepokal blev herefter overrakt Søren (for 4. gang) 
 

b. Sea- Wind bådene. 
 
I november fik Modelsejlklubben en henvendelse fra Per Schiøttz, tidligere IOM-
sejler, på vegne af en gruppe Sea-Wind sejlere om mulighed og vilkår for 
optagelse i Modelsejlklubben som en afdeling. 
Bestyrelsen har pt. svaret, at vi vil tænke over det og drøfte det på vor 
generalforsamling i februar 08. 
Det skal bemærkes, at Sea-Wind hverken er en international eller national klasse 
 
På mødet generalforsamlingen fremkom synspunkter både for og imod tanken. 
Det blev herefter besluttet, at bestyrelsen skal arbejde videre med spørgsmålet. 
 

c. Nye IOM-både som i en grad er kopier  af kendte konstruktioner. 
 
Det er kommet bestyrelsen for øre, at der arbejdes på at fremstille nye IOM-
både, der er betragtelig tæt på at være kopi af en kendt IOM-konstruktion. 
 
Der blevpå mødet gjort opmærksom på at det i målerbrevet skal stå, hvem der er 
konstruktør af båden. 
Hvis måleren er i tvivl om ophavsretten til en konstruktion, kan han ikke i god tro 
underskrive målerbrevet. 
Derfor er det væsentligt at få undersøgt om det tangerer en kopi eller få 
tilladelse til at lave en kopi. 
 

d. Tak til Søren for hans virke som formand. 
 
Til slut rejste Povl sig og udtalte : 
 
Det er med vemod, at vi i dag konstaterer at Søren takker af efter 7 år som 
formand. 
Det vil vi gerne sige dig en varm Tak for. 



Du har med et stort engagement og kompetence stået i spidsen for vor klub, 
hvor du især har plejet D.S. og vore nordiske sejlervenner og med ildhu del- 
taget i arbejdet ved diverse kapsejladsarrangementer. 
Jeg vil derfor bede dig modtage denne lille hilsen som symbol på vor tak 
for din store indsats gennem årene. 
 
 
Herefter blev der snakket om løst og fast og Søren afsluttede herefter 
generalforsamlingen med at takke for en sober og konstruktiv debat. 

    
               Ref. Povl 

 

  
 

 
 


