
Notat fra generalforsamling i Modelsejlklubben den 22.februar 2014 

 

1. Bestyrelsen foreslog Brian Nilsson til dirigent, og han blev valgt med akklamation. 

Brian takkede for valget, og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

 

Formandens beretning: Formandens beretning for 2013. 
 

 

Så er tiden kommet, hvor jeg skal aflægge beretning for året 2013. 

 

På medlemssiden kan jeg fortælle, at vi desværre er gået et lille skridt tilbage, men det positive er 

dog at der er blevet flere aktive medlemmer. Og det er rigtig flot stort ros til jer alle, dette skyldes 

ikke bestyrelsen, men alle medlemmerne som er gode til at få nye folk med på banerne. vi er på 

nuværende tidspunkt omkring 54 medlemmer.  

 

I bestyrelsen har vi ikke haft de store opgaver i år, og dog. Vi har knoklet en del med at få en ny 

hjemmeside op at stå. Jeg syntes vi var nød til at begynde, da jeg havde fået tilkendegivelse fra 

Robert, som desværre også har meldt sig ud, på grund af andre interesser. Stor tak til Robert for 

hans arbejde med at kører hjemmesiden i 2013, uden ham havde klubben ikke haft en hjemmeside i 

2013. Jeg fik kontakt til en web-designer der var nyuddannet, og som samtidig gav klubben et rigtig 

godt tilbud på en komplet nyopsætning af vores side. Vi er nogle stykker som har brugt en ”hel” del 

tid på diverse oplæg til hvad og hvilke sider vi skulle have, og derefter meget tid på rettelser og 

korrektur, efter at vi selv har fået lagt en del dokumenter ind på siden, dette gjorde vi af den grund, 

for at lære siden lidt at kende. 

For det er meningen at alle i bestyrelsen med tiden skal vedligeholde hjemmesiden.  

 

Det skal dog nævnes i slutningen af året blev der lige lavet lidt, vi har haft afstemning om nogle 

regel ændringer, denne gang uden hjælp fra Søren, derfor på engelsk. Og derfor måske at 

stemmedeltagelsen ikke var helt så høj som vi plejer, kun 12 afgav deres stemme. 

 

På kapsejladsområdet har vi har afholdt 4 rangliste-stævner, hvoraf det ene var DM og NM. I 

Maglebæk hvor stævnet blev afholdt med stor tak til arrangørerne, var der 31 både med, i 

Skanderborg var der 17 både inkl. En Tysk båd, i Davinde 17 både, og på Maglebæk sø igen 29 

både. Ved begge stævner i Maglebæk var der flot deltagelse fra Sverige og Norge, samt til DM/NM, 

tror jeg for første gang i DK, en båd fra England. Jeg synes godt vi kunne være lidt flere både til 

disse stævner, jeg kunne især savne lidt flere danske både til et flot afholdt DM/NM på hjemmebane. 

Søren blev en solid Nordisk Mester og Dansk Mester, vi skal snart have opfundet en måde hvor på 

vi kan få ham ned af den trone. Nej spøg til side, jeg tror kun søren bliver bedre til at vise de danske 

farver i udlandet, fordi vi andre er begyndt at ”trykke” ham lidt. 

VM blev afholdt i Israel, måske derfor den lidt flove deltagelse, kun 43 både. Men Søren var helt på 

toppen, og kunne komme hjem med en meget flot 3. plads efter nogle tætte sejladser, som jeg tror vi 

var mange herhjemme der fulgte med i. 

 

Det glæder mig rigtig meget at kunne se og læse på hjemmesiden, at min lille bøn fra sidste år. Nu 

endelig bliver til noget også her på sjælland. Det er et fint initiativ med jeres vinterserie, med 

”opmænd” på tur. 

 

For nu ikke at sige helt det samme som Søren gjorde i februar 2008. Bliver der nok nogle ændring i 

bestyrelsen i år. Som der kan læses i indkaldelsen stiller John og jeg ikke op igen. Jeg har været i 

bestyrelsen siden 2005, først i 2 år som bestyrelsesmedlem, for i 2008 at forsætte som formand og 

John som bestyrelsesmedlem. Jeg har det sådan at hovedårsagen til at jeg træder tilbage er at, 

andre skal til for at prøve noget nyt i klubben, jeg tror selv man bliver lidt indgroet i den samme 



post efter længere tid. Der er også en anden lidt mindre årsag, og det er at min læge siger at jeg 

skal lærer at tage den lidt mere med ro, dette skyldes ikke Modelsejlklubben, men de meget store 

omstruktureringer der har været på mit arbejde. 

Derfor har jeg valgt at trappe lidt ned, men vil dog straks sige at jeg på John’s og mine vegne godt 

kan sige, at vi meget gerne vil fortsætte med at hjælpe med hjemmesiden, hvis den nye bestyrelse 

kan finde hjælp i os. 

 

Jeg håber vi kan finde en ny formand for Modelsejlklubben. 

 

Vi ses alle ude på banerne i den nye sæson. 

 

Lasse Rand   Eks. -formand 

 
2.  

Kommentarer til beretning: 

a. Forslag fra Søren, om at køb/salg kunne laves som forummet, da det nuværende kan være lidt 

svært at finde. Bent pointerede at man skal være medlem for, for kunne ligge annoncer ind. Da 

hjemmeside ikke rigtigt er gearet til, at man selv kan ligge billeder ind i annoncer, kan disse, ligges 

på nettet (f. eks Flicka eller Picasa, begge er gratis at bruge) og så linke der til i annoncen. 

b. Diskussion omkring medlems liste på hjemmesiden, lige nu har vi et problem med hensyn til data 

loven, så bestyrelsen ikke selv lave sådan en. Note fra den nye formand: Lover at arbejde på det, og 

se om det ikke kan lade sig gøre på en anden måde. 

 

3. På vegne af Povl Kjems (revisor) og undertegnede (Lasse) fremlægger jeg et revideret regnskab. 

Kim har desværre måtte melde pas i starten af februar måned. Povl og jeg har derefter arbejdet 

meget hårdt på at finde hoved og hale i klubbens regnskab, det har været en meget hård opgave som 

har krævet mange timer arbejde, før klubbens revisor kunne godkende regnskabet. Men det er 

lykkedes i 11. time. Der skal lyde en meget stor tak til Povl Kjems for hans store indsigt, og tid, selv 

mens han stod midt i en flytning. Kim pointerede at det meget vigtigt, at man husker at skrive hvem 

og for hvad man indbetaler til Modelsejlklubben, rigtig mange glemmer det, og det giver store 

problemer for kassereren. 

Angående personligt sejl nr. Det er kapsejladsledelsen for det enkelte stævne, som bestemmer hvem 

der skal sætte et ekstra ciffer i sejlet, der er intet beskrevet i reglerne om personligt sejl nr omkring 

dette. 

 

3. Regnskab og forslag om uændret kontingent: enstemmigt vedtaget. 

4. Indkomne forslag: 

Det var kommet et forslag fra Jørgen M.: Forslaget var, at Modelsejlklubben skulle bevilge penge til 

indkøb af bøjer til brug øst for Storebælt, samt at det samme beløb blev bevilget til klubber vest for 

storebælt.  

Bestyrelsen påpegede at vi tidligere har haft denne diskussion, og den gang blev man enig om at det 

var noget der skulle indkøbes lokalt. Efter en dis frem og tilbage, blev det foreslået Jørgen at lave en 

indsamling blandt sejler der kommer til Maglebæk. 

Forslag forkastet med stemmerne: Ja: 2  Nej: 18  

 

5. På valgt var Lasse og John, begge ønskede ikke genvalg. 

Der var ikke nogle der meldte sig, så efter lidt tid med kikken i bordene, meldte Søren sig som 

formand og Jens-Ole stillede op som bestyrelses medlem. 

Begge valgt med akklamation. 

 

6. Begge modtog genvalg med akklamation. 

7. Rangliste: 



 

Diskussion omkring antallet af ”Certificerede ejere” (medlemmer med målte både). Baggrunden er 

de nye regler for de store mesterskab i IOM klassen, hvor den magiske grænse hedder 50 

certificerede ejere. Under 50 = 1 plads, mens 50 eller over = 2 pladser. 

Søren ville derfor gerne opfordre alle om følgende:  

a. når mand får en ny båd, om at få den målt.  

b. køber man en brugt båd som er målt, at få den omregistreret (ganske gratis). 

c. har man en gammel båd som er målt, men som man ikke bruger mere, få den solgt eller forær den 

væk mod at den nye ejer bliver medlem og får den omregistreret. 

På nu værende tidspunkt er vi 43 certificerede ejere, så det er ikke så mange flere der behøves, for 

at kommer over de magiske 50. 

 

Formanden takkede for god ro og orden, og det var så tid til lidt mad (vi takkede alle, de 2 som 

havde lavet den til os) 

 

Ref: Søren A. 


