Notat fra generalforsamlingen d. 3. februar 2013
Klubbens årlige generalforsamling blev i år afholdt på Egumvejens
Skole, Fredericia søndag 3. februar kl. 10.30.
Der var mødt 12 deltagere
klubbens formand, Lasse Rand bød velkommen.

1. Valg af dirigent.
Brian Nilsson blev valgt til dirigent.
Han konstaterede derefter, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

2. Formandens beretning for 2012 v/ Lasse Rand:
Formandens beretning for 2012.
Så er tiden kommet, hvor jeg skal aflægge beretning for året 2012.
På medlemssiden kan jeg fortælle, at vi stadig bliver flere aktive medlemmer, og
det er meget positivt. Men når det så er sagt, er medlemstallet ikke steget
nævneværdigt. Vi har mistet et par sejlere i det forgangne år og er på
nuværende tidspunkt omkring 54 medlemmer, hvoraf ca. halvdelen er aktive ved
diverse stævner; dette tal kan godt blive højere.
I bestyrelsen har vi ikke haft de store opgaver i år, heldigvis for det. Det skal dog
nævnes at, i slutningen af året blev der lige lavet lidt. Vi har haft afstemning om
nogle regel-ændringer, som vi, takket være en stor hjælp fra Søren, fik lavet en
udgave af på dansk, da reglerne er skrevet i et meget tungt sprog, og som vanlig
kan jeg næsten sige, med et flot deltager arrangement fra dansk side.
På kapsejladsområdet har vi har afholdt 4 rangliste-stævner, hvoraf det ene var
DM. på Maglebæk sø var der 14 både med, ved DM i Skanderborg var der 18
både inkl. en Tysk båd, i Davinde 14 både, og på Amager igen 14 både.
Jeg synes godt vi kunne være lidt flere både til disse stævner, jeg kan kun
opfordre jer til at deltage. Vi har også haft 1 båd med til de Engelske
Mesterskaber i maj, hvor der deltog 73 både og Søren fik en flot 12 plads.
NM blev afholdt i Norge med deltagelse af en dansk båd. Kim fik en flot 6. plads.
EM blev flyttet til Kroatien, da spaniolerne hoppede fra meget sent. Desværre var
der ingen dansk deltagelse ved dette EM.
Det skal også nævnes at vi havde 1½ båd med til VM i Marblehead, det var
Svend Justesen og Peter Hüttemeier, der deltog med et par ”sprit” nye både og
det var måske det, der var skyld i deres placeringer i midten af det store felt.
Jeg vil gerne komme med en lille henstilling til alle dem, der afvikler sejladser,
hvad enten det er ordinære stævner eller træningssejladser.
Vi skal, og jeg bliver nødt til at sige skal, bruge kapsejladsreglerne til alle
sejladser. Vi kan simpelthen ikke byde hverken alle de nye sejlere, men heller
ikke de ”gamle”, at der ikke sejles korrekt efter reglerne. Det er nogle dyre både
vi alle har og derfor bør vi passe på dem og dette gøres bedst hvis man

også sejler ordentlig, ligegyldig hvor og hvornår. Så min opfordring til jer alle skal
være: sejl nu efter reglerne, så er det måske også lettere at forstå, når man til
et stævne af dommeren påtvinges en straf og vi ville måske slippe for meget af
den dårlige stemning, der ellers nemt kan opstå.
Vi ser frem til mange gode sejladser det ene eller andet sted i det nye år, og
forhåbentlig med nogle nye ansigter, det lover det i hvert fald til.
Til formandens beretning var der følgende kommentarer:
Søren Andresen:
Kim Nielsen:
Lasse Rand
Lars Møller M. :

Lær og brug kapsejladsreglerne ved alle sejladser.
Kan vi ikke få et sammendrag af de regler, vi hyppigst
anvender?
Der afholdes et Kapsejladsregel-kursus i Kolding 16.
marts pris 400,- kr.
Ved en sejlads i Davinde havde John Pettersson en
plade med både og mærker til brug ved illustration af
regelsituationer, det var godt.

3. Forelæggelse af regnskabet for år 2012:
Kim Nielsen uddelte kopi af det af revisoren Povl Kjems reviderede og
godkendte regnskab.
Regnskabet udviste et underskud på 1156,54 kr. og en formue på 16.974,- kr.
Efter nogle oplysende spørgsmål blev Regnskabet godkendt.
Kim forelagde et budget for 2013, der viste et underskud for året på 950,- kr. og
en resulterende i formue på ca. 16.000,- kr. Budgettet blev taget til efterretning

4. Fastlæggelse af kontingent:
Kassereren foreslår, at kontingentet forbliver uændret = 150,- kr. for år 2013.
Forslaget blev vedtaget.

5. Behandling af indkomne forslag:
Der var indkommet 1 forslag:
Forslag 1. Opret link på hjemmeside til Villy Madsen
Villy foreslog, at man fik et link på hjemmesiden til ham, for at man derved kan
Se gl.biblioteker, dog uden adresser til medlemmerne i MSK.
Forslaget blev vedtaget

6. Valg til bestyrelsen:
På valg var kasserer Kim Nielsen og Søren Andresen.
Kim var villig til genvalg, mens Søren ønskede at udtræde af bestyrelsen p.g.a
travlhed på jobbet og gøremål for D.S.
Søren har accepteret at fortsætte som Registrator og måler for Sjælland.
Resultatet blev, at Kim Nielsen blev genvalgt til kasserer og Povl Kjems blev
valgt i stedet for Søren Andresen

7. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Povl Kjems blev genvalgt til revisor og Jan Sønderby blev genvalgt som
revisorsuppleant.

8. Eventuelt
a. Rangliste sejladser
Det udarbejdede Rankingsystem er anvendt ved 4 stævner afholdt i 2012.
Det er Amager/april, Maglebæk/maj, DM i Skanderborg/juni og Davind/sept.
Der har i alt deltaget 23 både.
Resultatet blev, at Søren Andresen blev vinder med 342 pts.
Jørgen Marquardsen nr. 2 med 315 pts. og Lasse Rand blev nr. 3 med 261 pts.
Dermed vandt Søren Andresen vandrepokalen for 8. gang.
Præmier blev uddelt til de 3 vindere.

b. Hjemmesiden
Vores Webmaster, Robert har haft nogle problemer med at få tiden til at slå til.
Og har derfor ikke haft tid til at følge op på hjemmesiden. Det skulle blive bedre
nu. Men for at aflaste Robert, vil Jens-Ole Larsen gerne hjælpe som webmasterassistent.
Lasse arbejder videre med dette emne.

c. Nyhedsbrevet
Lasse opfordrede kraftigt medlemmerne til at komme med stof fx referater og
billeder, fra stævner m.m. til Nyhedsbrevet
Hvis der kommer stof nok vil Redaktøren, Robert Bruun Mariager, E-mail :
r.bruun@c.dk, lave et N-brev, som vil blive lagt ud på hjemme-siden.
Det vil ikke blive sendt ud i papirudgave, da det er ret dyrt.

d. Vejledende skrifter på hjemmesiden
Skrifterne ” Måling af modelsejlbåde ” og ”regler for personligt sejlnummer for
IOM - klassen ” er opdateret af bestyrelsen og vil snarest blive lagt ud på
hjemmesiden.

e. Nyt om Kapsejladsregler.
Søren A. fortalte, at de Internationale Kapsejladsregler er revideret primo 2013
På D.S.-hjemmeside kan man downloade de nye kapsejladsregler.
De for os væsentligste sider er side 9-22 samt tillæg E.
Det skal nævnes, at frem over skal der ikke være 0 foran sejlnummeret, fx ”04”
skal kun være ”4” og ved tyvstart skal hver båd nævnes for sig som tyvstartet.
f. Diverse
Lars Møller M.: Der er planer om, at arrangere 2 sejladser for IOM-hold fra
Jylland/Fyn og Sjælland. Det skal foregå 10. marts på Maglebæk sø og i Nov.
I Skanderborg. Nærmere herom vil fremkomme på hjemmesiden.
Lars gjorde opmærksom på, at der er et stort match-stævne i Middelfart 9-10
aug. 2013.
Her vil det være relevant som PR, at vise hvorledes IOM-sejlads foregår.
Han foreslog ligeledes, at man evt. inviterer kendte sejlere til at deltage i vore
stævner som PR.
Povl: Hjemmesiden:
Vi bør skrive, at modelsejlklubben er for alle ISAF-klasser : A-både, M-både og
IOM-både og
at oplysninger om medlem’s data kan fås ved henvendelse til bestyrelsen.
Hvis det ønskes, vil Villy M. gerne lave et medlemsbevis.
Brian afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og
orden.
Ps. Det var en fin anretning, der derefter blev serveret, fremtryllet af Helle.
Tak for god servering.
Ref. povl

