Notat fra generalforsamlingen d. 23 januar 2010.
Klubbens årlige generalforsamling blev i år afholdt i Veddelev
Strand Bådelaug`s klubhus lørdag 23 jan. kl. 11.00.
Der var mødt 14 deltagere og klubbens formand, Lasse Rand
bød velkommen.
1. Valg af dirigent.
Søren Andresen valgtes til dirigent.
Han konstaterede derefter, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
2. Formandens beretning for 2009 v/ Lasse :
Så er tiden kommet hvor jeg skal aflægge beretning for året 2009.
På medlemssiden kan jeg med glæde fortælle at vi er det højeste antal
medlemmer, nu siden klubben blev stiftet; lige nu er vi 59 medlemmer.
Alle er selvfølgelig ikke lige aktive på kapsejladsbanerne, det skal man heller
ikke for at være medlem i Modelsejlklubben, men det kunne være sjovt hvis vi
var et par stykker mere.
I bestyrelsen har vi ikke haft de store opgaver i år. Vi har haft lidt små problemer
på det sidste med hensyn til aflevering af certifikater. Det håber vi, at det er rettet
op nu og kører igen.
Det kan nævnes, at der har været en del snak på nettet imellem alle landenes
NCA (National klasse organisation v/formænd i klubberne). Dette har gået meget
på, om vi skulle være med under ISAF som en bådklasse under dem, eller ej.
Resultatet blev, at det ville vi ikke, så i det store og hele fortsætter vi som
uændret. Der er dog kommet nye folk ind til at styre dette arbejde. Når vi så også
snakker regelændring og afstemning til diverse fælles Internationale foreninger,
må jeg komme med et lille surt opstød. Vi er simpelthen ikke særlig gode til at
”gide” og give en melding tilbage på de ting som bliver sendt ud til afstemning.
Vores svar procenter er helt nede på et cifret tal, hvor det ligger noget højere i
mange af vores nabo lande og de, som vi normalt sidestiller os med
Jeg kunne godt ønske at vi var noget mere oppe på mærkerne, når der skal
stemmes og også med hensyn til regelændringer. Jeg tror sagtens, at vi kan
finde en, som vil hjælpe med at sætte det rigtigt op og skrive det på engelsk, hvis
det er det, der er problemet.
Derfor kom ud af busken og giv jeres besyv med ved disse lejligheder.

Side 2
På kapsejladsområdet har der været gang i den i år. Vi har haft afholdt 4
rangliste-stævner, hvoraf det ene var DM og NM. Det er også med glæde at se
at der deltager flere igen ved vores stævner. Vi deltager nu i snit 16 både ved
hvert stævne; dette er næsten ligeligt fordelt øst/vest for Storebælt. Det er dejligt,
at I har lyst til at rejse rundt i landet til stævner; det betyder meget for dem som
står for afholdelse af disse. I år har der også været et nyt tiltag på stævne
fronten: Julehandicap stævne med indbygget julefrokost; det ser vi frem til igen
næste år. Nævnes skal det også, at i år har det hidtil største IOM stævne i
Danmark været afviklet i Jels. Det var det Nordiske Mesterskab, med deltagere
fra alle de Nordiske lande samt Tyskland og Holland. Der var tilmeldt 40 både,
men kun 38 til start.
Vi som arrangør synes det gik godt, det var sjovt med så mange sejlere samlet
et sted - gode sejladser med godt vejr samt et rigtig godt resultat, (Søren blev
Nordisk mester 2009) Det skal også nævnes, næsten sædvanen tro, at vi også
har været ude i Europa og vise Dannebrog, nogle har været i de andre
Skandinaviske lande, nogle syd for grænsen, Søren måtte med nød og næppe
afgive det Tyske mesterskab til en Hollænder.
Vi ser frem til nogle flere gode sejladser på den ene eller anden måde i det nye
år.
Lasse, fmd.

3. Forelæggelse af regnskabet for år 2002 :
Povl uddelte kopi af det af revisoren Leif Rygaard reviderede og godkendte
regnskab.
Regnskabet udviste et underskud på 2708,- kr. og en formue på 15.498,- kr.
Heri er indbetalte målergebyrer på 500,- kr. for endnu ikke udførte målinger.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

4.Fastlæggelse af kontingent :
Kassereren foreslår, at kontingentet forbliver uændret = 150,- kr. - for år 2010.
Forslaget blev vedtaget.
5. Behandling af indkomne forslag : Der var indkommet 2 forslag:
Forslag 1, Tilskud til stævner
Forslaget blev trukket tilbage, da forslaget var næsten identisk
med forslag 2.
Forslagsstiller : Lasse Rand
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Forslag 2 : Tilskud til stævner.
Forslaget går på, at klubben betaler for Dommer og nummerpige til
Stævner.
Begrundelse : For at få prisen ned på startgebyr til stævner for derved
at kunne lokke flere til at deltage rundt om i landet
Forslagsstiller : Brian Nilsson
Forslaget blev drøftet og resultatet blev, at der afsættes en pulje i budgettet, som
arrangører af stævner kan ansøge om.
Bestyrelsen vil så i det enkelte tilfælde afgøre, om der skal ydes tilskud og
beløbets størrelse.
6.

Valg til bestyrelsen :

På valg var formanden Lasse Rand og John Pettersson
Begge var villige til genvalg og de blev valgt med akklamation.
Da Erik Rasmussen var udtrådt af bestyrelsen, skulle der vælge ny
Næstformand
Kim Nielsen var villig til valg og blev valgt for et år med akklamation.
Ved Erik Rasmussen`s udtrædelse af bestyrelsen har vi ingen
Registrator. Søren Andresen var villig til at overtage hvervet og blev
valgt med akklamation.

7.

Valg af revisor og revisorsuppleant :

Leif Rygaard, HSS var villig til genvalg og blev valgt.
Kim Nielsen, blev genvalgt som revisorsuppleant.

8. Eventuelt
a. Rankingsejladser
Det udarbejdede Rankingsystem er anvendt ved 4 stævner afholdt i 2009.
Det er Amager/maj, Davinde/maj., NM i Jels/sept. og Herslev/okt.
Der har i gennemsnit deltaget 17 både.
Resultatet blev, at Søren Andresen blev vinder med 405 pts. Lars Andresen
blev nr. 2 med 385 pts. og Jørgen Marquardsen blev nr.3 med 339 pts med 281
Den udsatte vandrepokal blev herefter overrakt Søren (for 5. gang)
b.
Det blev foreslået at weekend stævner blev delt op i 2 selvstændige sejladser,
der hver tæller til Rankinglisten, for derved at få flere deltagere.

Side 4
Der var positiv stemning for forslaget og efter nogen drøftelse enedes man om
at det var op til stævnearrangøren, om man ville dele et weekendstævne i to.

c. Opfordring til at deltage i diverse stævner.
Lasse gjorde opmærksom på følgende stævner :
1. Forårsstævne på Malta 12-13 marts
2. BigBoatChallenge -stævne i Kerteminde 22 – 23 maj
3. Åbent tysk mesterskab i Lübæk 3 -4 juli
og opfordrede os til at deltage et eller flere af disse stævner samtidig
med at han opfordrede os til at være mere fleksible, når vi sejler.
d. Konstruktionstegninger
Ulf fortalte, at han var stand til at plotte konstruktionstegninger ud
i 1:1. Hvis man er interesseret, kan man blot henvende sig
e. Nyhedsbrev.
Brian er redaktør på årets udgave af Nyhedsbrevet
Han opfordrede til at man sender noget stof til ham til bladet.
f. Søsætningsbro i Veddelev
10 januar 09 samledes og monteredes en søsætningsbro på indersiden af sydmolen i Veddelev havn.
I den forbindelse har Jørgen Marquardsen gjort meget stort afbejde
og som tak herfor, fik han en påskønnelse i form af en vinhilsen.
Talelysten ebbede nu ud og Søren afsluttede herefter generalforsamlingen med at takke for en sober og konstruktiv debat
Herefter blev frokosten, der bestod af hjemmesmurt smørrebrød, øl og
kaffe, båret ind og nydt med stor tilfredshed.
Ref. Povl

