Modelsejlklubben
Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016.
Klubbens årlige generalforsamling blev i år afholdt i Herslev
Strand Sejlklub`s klubhus lørdag 27 jan. kl. 11.00.
Der var mødt 9 deltagere og klubbens formand, Søren Andresen
bød velkommen.
1. Valg af dirigent.

John Pettersson valgtes til dirigent.
Han konstaterede derefter, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
2. Formandens beretning for 2015 v/ Søren :

Endnu et år er gået og det er nu meningen, at jeg skal sige nogle
bevingede og intelligente ord, så det vil jeg da prøve at gøre.
Hvad bød året 2015 så på ?, Desværre startede det lidt skidt med en
kedelig sag. Bestyrelsen fik dog behandlet den i god tone på et
bestyrelses møde og jeg synes selv, vi fik bragt en ende på sagen,
som alle kan være bekendt ved. Så derfor vil jeg ikke ribbe mere op i
den sag, kun sige, at jeg håber, at vi alle lærte af den og at vi alle
frem over tænker os om en ekstra gang, før vi handler. Men samtidig
vil jeg også sige, at der selvfølgelig skal være plads til, at vi kan være
uenige, så længere vi kan diskutere på en ordentlig måde.
Lidt i samme tråd, vil jeg godt sige lidt til et emne, som den kære Hr.
Lars Møller Madsen har taget op.
Det er det opslag, han har lavet på FB der handlede om, hvorfor der
altid er så mange, som venter til sidste øjeblik, for sent eller slet ikke
tilmelder eller melder tilbage, når der er arrangementer rundt om i
landet. Det samme gælder, hvis man heller ikke meddeler, hvis man
pludselig bliver for hindret.
Det er ikke sjovt for nogle, der f.eks. skal køre langt, og så dukker
der ikke nogle op alligevel. Det er også frustrerende for stævne
ledelser, at de første i sidste øjeblik modtager de fleste tilmeldinger.
Det gør det overordentligt svært, at planlægge stævner, og få det
hele på plads.
Tag nu bare generalforsamlingen, 2 dage før fristen for tilmelding til
GF/mad var der 5 tilmeldte samt 3, der havde skrevet til mig, at de
desværre ikke kunne komme. GF er det perfekte sted, hvor vi kan
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mødes under mere social form, dvs., hvor vi ikke samtidig skal tænke
på kapsejlads. Derfor havde jeg, lidt i min egen naivitet, håbet på at
rigtig mange ville deltage. Desværre er der ikke kommet så mange
tilmeldinger, som jeg havde håbet på.
Det hjalp dog lidt efter Hr. Lars Møller Madsen's indlæg, så vi nåede
op på 9 tilmeldinger.
Derfor kom nu ud af busken, tilmeld jer tidligt; det vil være en stor
hjælp for de arrangerende.
Over på den lille svada, så er det vel på sin plads, at komme med det
positive. Jeg var lidt stolt på DEN's vegne, at vi kunne mønstre hele 9
sejlere til NM i Stockholm. Jeg tror aldrig før, vi har været så mange,
til et stævne uden for DEN's grænser.
Jeg har efterfølgende snakket med sejlere fra de andre nordiske
lande og alle håber på, at det er en tendens som forhåbentligt
fortsætter. Det håber jeg virkelig også, at den gør. Det er jo også et
incitament til, at de så kommer ned til os.
Jeg skal også sige tak fra Norge, for at vi var 5 danskere, der havde
forvildet os helt til Sandefjord, til det Norske mesterskab, som John
Pettersson vandt.
Bo Nilsson og undertegnede var også tur til Stenungssund, et skønt
sted at sejle, selv om strømmen var en udfordring. Jeg håber på, at
der er mange, som tager der op i den første week-end i april, når de
holder et 2 dags stævne.
Her hjemme har haft 4 stævner, 3 en-dags stævner samt DM som 2
dags stævne. Til de 3 første var 12-15 sejlere, hvilket jeg synes er
fint, selv om der selvfølgelig er plads til flere. Desværre var der ikke
så mange til det sidste; jeg tror og håber så bare, at det var en
weekend, hvor sejlerne var optaget af andet.
Håber i hvert fald, at vi kan mønstre lige så mange eller flere i 2016.
Med hensyn til kalenderen for 2016 så er den under udarbejdelse; vi
vil hører mere til den under eventuelt.
Vi havde desværre kun en med til VM for IOM i San Francisco,
nemlig undertegnede. Rent sejladsmæssigt var det noget L.O.R.T.
for mig, men jeg havde en fantastisk tur. Der var virkeligt gjort noget
ud af det og alle var søde og trolig hjælpsomme. Jeg ved godt, at I
har hørt det før, men nu siger jeg det igen!
Jeg vil meget gerne opfordre alle til at overveje, om ikke de skulle
tage med, når der er EM for IOM i Spanien til sommer (mere om det
under eventuelt). Ud over sejladserne, så synes jeg det er en
oplevelse at være med.
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Man lære en masse nye mennesker at kende, får vist at vi også
sejler IOM i DEN, men vigtigst af alt, så bare deltage. Ikke kun fordi
man sejler mod nogle virkelig dygtige sejlere, men det er min overbevisning, at man også bliver en bedre sejler af at mod sejlere, som
man kan blive klogere af bare at se på dem, men der også mulighed
for at får en masse tips og tricks, da alle er meget åbne og villige til
hjælpe.
Til EM er DEN sikret 2 pladser på forhånd, men qva min og Kim's
deltagelse ved sidste EM, så er den 3. plads helt sikret, og muligvis
også en 4. plads.
Nu til et lidt mere alvorligt punkt.
Allerede sidste år meddelte jeg, at jeg ikke agtede at genopstille til
posten som formand for Modelsejlklubben.
Det agter jeg at holde fast i, dels på grund af mit arbejde, men
allermest grundet private ting.
Så jeg vil gerne sige tak for de 2 år, I har stået ud med mig som
formand, og jeg håber, en ny vil melde sig.
Det var alt jeg vil sige for nu, håber vi får en rigtig god og hyggelig
2016 sæson.
Søren Andresen, fmd.

3. Forelæggelse af regnskabet for år 2015 :
Povl uddelte kopi af det af revisorerne Villy Madsen og Jan Sønderby
reviderede og godkendte regnskab.
Regnskabet udviste et overskud på 2,654,- kr. og en formue på
14.066,- kr.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.
Povl bad om, at man ved betaling af kontingent, måling og personligt
sejlnummer sørgede for, at det er det rigtige beløb, der betales og
det oplyses, hvem der betaler
3. Fastlæggelse af kontingent :

Kassereren foreslår, at kontingentet forbliver uændret = 150,- kr. for år 2016.
Forslaget blev vedtaget.
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5. Behandling af indkomne forslag :
Der var ikke indkommet nogen forslag:
6.

Valg til bestyrelsen :

På valg var formanden Søren Andresen og Jens-Ole Larsen
Brian Nilsson var villig til valg og blev valgt. Det lykkedes at overtal e
Søren til at fortsætte som formand, så han blev også valgt.
Registrator : Søren Andresen var villig til at fortsætte som registrator.
7.

Valg af revisor og revisorsuppleant :

Villy Madsen blev genvalgt og Jan Sønderby blev ligeledes genvalgt
som revisor-suppleant.
8. Eventuelt
a. Rankingsejladser
Rankingsystemet er anvendt ved 4 stævner afholdt i 2015.
Det er Davinde/april, Maglebæk/maj, sept. og okt.
Der har i gennemsnit deltaget 12 både og i alt 20 både.
Resultatet blev, at Søren Andresen blev vinder med 301 pts.
John Pettersson blev nr. 2 med 274 pts. og Brian Nilsson blev nr.3
med 228 pts.
Den udsatte vandrepokal blev herefter overrakt Søren (for 11. gang)
b. Kapsejladskalender 2016, NB foreløbig
Maglebæk - 10/4 – 22/5 - 1 dag
Davinde - 16/4
- 1 dag
DM - Maglebæk - 2 dage, Datoen for stævnet er ikke fastlagt pt.
Søren opfordrede kraftigt til, at man overvejer at deltage i EM til
sommer i Nord-Spanien i nærheden af Bilbao.
Det finder sted 25-30 juni og DK kan forvente at få 3-4 pladser.
Tilmelding skal ske til Søren senest 18 marts.
Mere info findes på : iomec2016vitoria.com

Side 5

C. ISAF
Det er kommet liv i ISAF og vi kan forvente diverse ændringer i
reglerne.
Det kommer op på en generalforsamlig.
Det vedtoges, at Søren stemmer på MSK´s vegne efter sin overbevisning.
d. Slotsø-festival i Hillerød
Vi har fået en henvendelse fra Slotsø-festivalen i Hillerød om at
komme og lave en præsentationssejlads. Kim blev tovholder på
projektet og der kommer nærmere på hjemmesiden.
Det en måde at få evt. nye sejlere på, så man opfordrer mange til
at deltage.
e. Hjemmesiden
Da alle ikke er på facebook, vil bestyrelsen gerne opfordre til, at
man skriver på hjemmesiden, når der sejles rundt omkring i landet.
Det er ofte hjemmesiden, som interesserede først stifter bekendtskab med, så det vil være helt fint, hvis den også afspejler aktiviteten i klubben.
Talelysten ebbede nu ud og Søren afsluttede herefter generalforl samlingen med at takke for en sober og konstruktiv debat.
Herefter blev frokosten, der bestod af smørrebrød, øl og kaffe
båret ind og nydt med stor tilfredshed.
Ref. Povl

Følgende bådejere deltog i generalforsamlingen :
DEN 29 – 30 – 45 – 50 – 59 – 84 – 93 – 176 – Henning A.

