Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15.
Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han
ville være mødets dirigent.
Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere
At forsamlingen var lovligt indkaldt.
Fremmødt var flg.
J.Petterson
Povl Kjems
Kim Nielsen
Lasse Rand
Per Trolle
Villy M
Lars.Møller
Niels Henriksen
Per Schøitz
Jørgen A
Søren Andresen

Punkt 2 .

Formandsberetning for 2014
Et år gået siden vi sidst var samlet, her til Modelsejlklubbens
generalforsamling, og det er tid til at kikke lidt tilbage.

Egentligt har det været et lidt stille år for bestyrelsen, der har ikke været
det store vi har skullet tage fat på. Den der løbende har noget at lave er
Povl og jeg vil gerne takke Povl for det store arbejde, samt at han påtog
sig hvervet, selv om han var stoppet.

Som de sidste mange år har der kun været aktivitet i IOM klasse, med 4
rangliste stævner, her af det ene som DM. Der har gennemsnitlig været
12-16 danske både ved stævnerne, og der har en enkelt gang (ved DM)
også været udenlandsk deltagelse. Det er altid en fornøjelse, når vores
udenlandske venner kommer og sejler med os. Egentligt kan man se det
som, at de betaler lidt tilbage til os, da specielt det jydske folk er flinke til
f.eks at tage ned og sejle med dem syd for grænsen.
Det har været med glæde at se, at der er flere danskere, der nu også
tager til udlandet for at sejle. Jeg håber at de ligesom jeg selv, synes at de
får lært en masse ved disse sejladser. Om ikke andet så lærer man nye
sejlere at kende, og får mulighed for at udveksle ideer.

Med hensyn til sejlads i udlandet, vil jeg opfordre alle, til f.eks. at skrive i
forum eller på FB, hvis tænker på at tage til udlandet at sejle. Det kunne
være, at der var andre som gerne vil med, og gør det gerne i god tid.
Min bag tanke er også, at jeg har den overbevisning, at jo mere vi
kommer ud, jo mere interessant bliver det også for udenlandske sejlere at
komme til DEN.

Hvad vil 2015 så ellers bringe?
Rent sejladsmæssigt, så er kapsejlads kalenderen offentligt gjort på
hjemmesiden. Hvis vi ser på udenlandske sejladser for IOM, så er Nordisk
Mesterskab i Stockholm i april, samt VM i San Francisco i maj.
Angående NM, så vil der meget snart blive publiceret yderligere
informationer på hjemmesiden. Grundlæggende er der fri tilmelding, som
skal gå gennem Modelsejlklubben, pladserne vil så blive tildelt efter
ranglisten. DEN har minimum 8 pladser, og jeg håber at vi kan få brugt
dem alle.

Til VM er der desværre kun en der har tilmeldt sig, nemlig undertegnede.
Havde gerne set at der havde været flere, men kan godt forstå at nogle
synes det er lidt for langt at rejse. Jeg glæder mig dog meget alligevel, og
ser frem til at møde venner som man ikke har set i et stykke tid. Måske
genoptage en diskussion, som man aldrig fik afsluttet sidst, næsten som
man aldrig har været væk i et stykke tid.

I 2016 skal der være EM, denne gang i Spanien, så det er ikke så langt
væk. Så måske I allerede kan begynde, at tænke på om I kunne tænke jer

at tage af sted. DEN har 2 sikre pladser, men kan næsten med 100%
garanti sige, at vi vil få en plads mere, p.g.a. min 9. plads ved sidste års
EM.

Til sidste en lille undskyldning, som nok mest er til resten af bestyrelsen.
Det sidste halve år, har jeg ikke været så aktiv i bestyrelsen. Grunden har
været alvorlig sygdom i den nærmeste familie, og det har fyldt en del.
Heldigvis ser det ud til, at det går den rigtige vej, men det har også fået
mig til, at prioritere lidt anderledes med hensyn til hvad jeg bruger mig tid
på. Derfor kan jeg lige så godt sige det nu som næste år, jeg stiller højst
sandsynligt ikke op som formand næste år. Så derfor skal
Modelsejlklubben sikker have nu formand næste år, og måske vi alle
kunne begynde at tænke på, hvem som kunne blive den næste formand.
Ja der er et år til det, men det skader aldrig at starte tidligt.

Vi ses på banerne

Søren Andresen
Formand

Lasse takkede og forsatte med punkt 3 & 4
Forelæggelse af Regnskab og fastsættelse af kontingent.
MODELSEJLKLUBBEN

22. Regnskabsår
1.01.2014 – 31.12.2014
2014
Indtægter :
Kontingenter, 48 + 3 Æresmedlemmer
Renter, Spar Nord
Målergebyr indbetalt, 8 stk. x 150,Personlige sejlnumre, 18 x 50,--- ,,, --1 x 100,Kontigent for 2012 5 x 150,-

kr.
7.200,15,13
1.200,900,100,0

2013
kr.
7.950,22,19
2.550,450,1.300,750,-

Per Andersen, kont. 2015

150,-

Skyldige pers.sejl.nr fra 2013

110,-

”Ud & ind”,Diverse

130,-___________________

Samlet indtægt

9.805,13

13.022,19

Udgifter :
Kontingent t/ D.S. + forsikring
Generalforsamling
Hjemmeside –
Målergebyr udbetalt, 8 stk.
Porto & bankgebyr
Præmier, Ranking
Gaver m.m.
Banner/dommer veste

5.547,734,1.121,25

5,456,16
503,20
8.557,50

800,15,375,-

2.600,-821,-569,85

0,0,-

150,1.665,-

Kontor atikler

135,-

”Ud & ind”,diverse

180,-___________________

Samlet udgift
Resultat for 2014
Balance :

104,-

8.907,25

20.426,71

897,88

- 7.404,52

Aktiver
Spar Nord, konto 9309 - 6500 77 11 33
Kontant beholdning

11.374,39
37,39

10.476,51
37,39

I alt = 11.411,78

10.513,90

Passiver :
Egen kapital primo
Årets Driftsresultat

10,513,90
+

897,88

Egenkapital ultimo

11.411,78

Beholdning pr. 31.12.2014

11.411.78

Formue pr. 31.12.2014

11.411,78 kr.

Roskilde 14/01-2015
Povl Kjems
Kasserer, sign.
Revideret 14/1 - 2015, Jan Sønderby
Revisor sign.

Regnskabet blev efter fremlæggelse godkendt og kontingent for
2015 blev fastsat til 150,00 kr. årligt.
50,00 dk for fornyelse personligt sejlnummer samt 100,00 kr for
oprettelse af nyt personligt nummer.
Povl bad om at man med fremtidige indbetalinger påfører navn
og hvad det er betaling for. fx. Kontingent, måling eller
sejlnummer.
Formanden bemærkede at vores udgift til Hjemmesiden var
overraskende lav og at eneste større udgift er kontingent til

Dansk sejlunion. Det blev uddybet at udgiften er 95,00 kr. per
medlem samt en forsikrings præmie til dækning af diverse ting
omkring udenlands rejser. Ydermere betaler klubben ikke
kontingent ISAF.

Punkt 5 .
Behandling af indkomne forslag.
1 . Indgravering af pokaler betales af Klubben fremover
Stillet af Lasse Rand. Forslaget blev vedtaget.
2. Målere skal have refusion får turen til Fyn
/jylland og omvendt i forbindelse med måling af egne sejl,
stillet af Lasse Rand. Forslaget blev ligeledes vedtaget.
3. ISAF.
Formanden stiller flg. Forslag.
Modelsejlklubbens paragraf punkt 2.1 ændres med et tillæg som
følger.
Klubbens formål er at samle modelsejlbåde og fremme interessen
for sejlads med ISAF-IRSA`s sejlklasser samt Nationale klasser.
Begrundelsen er at det er nye klasser der vokser hurtig og for at
kunne imødekomme evt fremtidig ønsker Samt evt fremtidig

optagelse af nye klasser som Dragon Force, folkebåde , Micro
Magic. Formanden orienterede
Om mulighederne og at vores nuværende klubregler skal
omskrives hvis de nævnte klasser ydre ønske om optagelse
Formanden vil forberede vedtægterne så vi, hvis det ønskes kan
optage de nye klasser i Modelsejlklubben. Et regelsæt med krav
for optagelse af nye klasse udarbejdes på et senere tidspunkt
som Nationale klasser. Forslaget blev vedtaget.

Punkt 6 & 7.
Valg af revisor og bestyrelses medlem
Kim Nielsen ville gerne genopstille, så han blev genvalgt.
Ny Revisor blev Willy Madsen; som Revisorsuppleant blev
Jan Sønderby genvalgt.

Punkt 8 Eventuelt. Formanden tog ordet og gennem gik
Kort Ranglisten og der var Præmier til de 3 første.
nr 1 Den 93 Søren Andresen
nr 2 Den 64 Brian Nilsson
nr 3 Den 86 jørgen Marquadsen

Da Den 93 var eneste tilstedeværende af de vindende overrakte
Lasse en Gavekurv til Søren som vinder af ranglisten 2014.

Under den efterfølgende snak blev vi bredt enige om at klubben
henstiller til at vi fremover skal sejle efter gældende regler altså
ingen mærke berøring under sejlads. Der er selvfølgelig stadig op
til den enkelte sejlads ledelse men som udgangs punkt anbefaler
klubben ingen mærkeberøring.
Der blev fra bestyrelsen side ytret ønske om at man skriver ind
med bud på en drejebog for afholdelse af rangliste Stævne i håb
om at flere for mod på dette.
Det blev også livligt diskuteret styr/bag bord rundt om mærkerne
Dommer , opmænd o.s.v. og der kan sejles begge veje. Det er
igen op til den pågældende sejladsledelse samt forholdende,
ellers var der bred enighed om at folk skal opfordres til at sejle så
fair så muligt og generelt acceptere dommerkendelser.
Lasse takkede for god ro og orden og afsluttede Forsamlingen.

Håber folk kan bruge min beretning
,,,,,, 

