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MODELSEJLKLUBBEN 

Referat fra generalforsamlingen 2019 

Lørdag den 16.  Marts 2019 kl. 11.00 

 

Klubbens ordinære generalforsamling for år 2018 blev afholdt på Kirstinebjerg Skole. 

Addresse: Høgevej 5, 7000 Fredericia. 

 

Dagsorden : 

1.Valg af dirigent. 

2.Med akklamation blev Lasse valgt dirigent. Lasse started med at erklærer, at generalforsamlingen var 

lovligt indkaldt, men dog lidt for sent i forhold til vedtægterne. Formanden kunne hertil oplyse, at det 

skyldes at formanden er blevet opereret, og derfor kunne det ikke blive før. Bestyrelsen vil dog rette op 

på det til næste år.  

3. 

4.Formandens beretning. 

5.Så er det igen blevet tid til, at jeg som formand opsummere året det er gået, og hvordan er det så gået? 

6.Medlemstallet er gået lidt tilbage i 2018, der er stadig kun aktivitet I IOM klassen, så på de kanter er 

der ikke så meget der er ændret. Som i de sidste år, har bestyrelse ikke haft meget at se til, når det 

gælder vores egen lille andedam. Bestyrelsen har dog fået ny kassere, og han har gået til den med krum 

hals, og kan kun sige tak for at Henrik har villet påtage sig opgaven. 

7. 

8.Bestyrelsen har dog haft en opgave, at få opdateret nogle dokumenter og vores hjemmeside, så vi nu 

følger EU's forordning angående person data. Så nu skulle det være i orden, og vi håber så vi har gjort 

det ordentligt, så de ikke kommer efter os. 

9. 

10.IOM klassen er som sagt, den eneste klasse der har været lidt gang i. Ved sidste generalforsamling, 

blev det vedtaget, at mere eller mindre at nedlægge ranglisten. Det kan godt være, at det ikke helt var 

meningen, med det har i hvert fald været resultatet. Der har ingen rangliste stævner været i 2018, og der 

var heller ikke nogle som bød ind med at ville afholde DM. Der var kun 2 stævner, samt det 

traditionsrige Amager Mesterskab. Havde nær glemt Jule stævnet, det stævne der havde flest deltagere i 

2018, håber Davinde gør det til tradition. Håber at der er flere der vil byde ind i 2019, for personligt 

synes jeg det er hyggeligt at mødes til lidt venskabelig kapsejlads. 

11. 

12.DEN har været repræsenteret ved stævner i udlandet, det har været ved Svensk Mesterskab, Norsk 

Mesterskab og Nordisk Mesterskab, samt EM for IOM i Kroatien. 

13. 

14.Svensk mesterskab blev afholdt i Vadstena, og der var deltagelse af 2 danskere. Undertegnede var så 

ublu at vinde, mens Johnn P. fik en 7. plads, efter lidt problemer i den til tider meget lette vind. 

15.Norsk Mesterskab havde kun deltagelse af undertegnede, det var også meget sent på året, også her 

med mig selv som vinder. 

16.Til Nordisk mesterskab var jeg desværre forhindret, men det forhindrede dog ikke, at Dannebrog gik 

til tops. John P. gik nemlig hen og vandt, efter en stabil serie. Brian kom på en fin 7. plads, samt Jørgen 



A på en 9. plads. Efter de beretninger jeg har hørt, så var det under meget udfordrende forhold, så godt 

sejlet begge 2. 

17. 

18.Til EM i Kroatien, var vi 3 der repræsenterede DEN, Peter H, Svend J. og undertegnede. Peter havde 

lejet et hus lidt fra sejl stedet, så vi havde masser af plads, f.eks var køkkenet i den underste etage, 

omdannet til bådværft og opbevaring af udstyr. Vi havde også plads til, at Gary B. fra USA kunne bo 

der. 

19.Peter og Svend havde desværre lidt tekniske problemer, som nok skyldes den til tide hårde vind, i 

starten af stævnet. Så de fik ikke helt det stævne, som de havde forventet. For undertegnede gik det lidt 

bedre, og jeg endte på en fin 9. plads, så mit mål om at komme i top 10 blev opnået. 

20.Som jeg har sagt så mange gange før, så synes jeg at man skulle prøve at deltage. Ja, det kan godt 

være en lang uge, og der kan kan være en del ventetid, men jeg synes det er det hele hver. Så er der tid 

til, at få snakket med de andre sejlere, set noget god sejlads, og ikke mindst lære en masse. 

21. 

22.Internationalt er der sket lidt. For IOM klassen dog ikke det store, største nyhed var vel, at EM i 

2020 er blevet tildelt Italien. 

23.IRSA derimod er der sket lidt, der var nemlig kampvalg til mange at bestyrelses posterne, så der er 

sket en del udskiftning i den. Så når de engang har fundet sig tilrette, vil jeg tro det kommer nogle tiltag 

og forslag, blandt andet angående vedtægter for IRSA. En af grundene til, at der var kampvalg i IRSA, 

var at der var stor utilfredshed rundt i verden, med nogle nogle forslag til vedtægter, som den tidligere 

bestyrelse havde fremsat, og mere eller mindre forsøgte at kuppe igennem. Vedtægter som ville give 

IRSA stor magt, og hvor medlems landene næsten igen indflydelse ville havde, og IOM klasse ville 

reelt bliver sat uden for indflydelse, selvom det er den største klasse. 

24. 

25.Jeg har lige en erkendelse angående IOM klassen, der skulle have været afstemning i efteråret, 

angående de forslag der var kommet til klasse. Men baseret de senere års deltagelse, eller mangel på 

samme, fra de danske IOM sejlere ved disse afstemninger. Så besluttede jeg ikke af foretage, denne 

afstemning blandt de danske sejlere, men at jeg stemte på vegne af dem. I må godt kritisere mig for 

dette, men synes virkelig ikke det er hver at sætte det i gang, når vi får 2-5 stemmesedler tilbage. 

26. 

27.Hvad vil 2019 så bringe? 

28.Forhåbentligt mere hyggelig sejlads, og at der er flere som stiller op til at afholde stævner. Jeg håber 

virkeligt, at der er en eller flere, som vil afholde DM i 2019. Nu er vi ikke så mange her i dag, men 

kunne da under eventuelt snakke lidt om, hvad der kunne få nogle til at stille op, skal der eventuelt 

ændres lidt på rammerne, med/uden dommer, sejlerne er på skift dommerne, kunne være nogle forslag. 

29.Så lad os snakke om det, under eventuelt. 

30. 

31.Her til sidst vil jeg lige nævne, noget som ligger lidt ud i fremtiden, nemlig Nordisk Mesterskab 

2020. Her er det DEN som står for tur til at afholde det, så jeg vil godt opfordre til, at man allerede nu, 

begynder at tænke på det. Det skal jo holdes et sted, og der skal være nogle folk som vil hjælpe til. 

32. 

33.Derudover kan jeg forestille mig, at vi igen i år, vil stille op til div. Arrangementer, hvor vi kan vise 

vore sport/både frem. Og jeg vil gerne opfordre alle til, at prioritere disse arrangementer, de tilbage 

meldinger jeg får, er alt de er meget glade for at vi kommer.  

34. 

35.Det var alt fra mig nu, håber vi får et godt 2018. 

36. 

37.Formanden. 

38.Forelæggelse af regnskab til godkendelse. 

39.Henrik fremlagde regnskabet for 2018 (se bilag 1), og klubben kom ud med et lille underskud. 

Underskuddet skyldes dels, at medlemstallet er faldet lidt i 2018, samt at vi nu skal betale 100kr til 



banken, for at have en konto hos dem. Klubben har ved en fejltagelse abonneret på en ekstra service hos 

vores internet udbyder det har kostet klubben 300kr, den service er naturligvis blevet fravalgt igen. 

Bestyrelsen har også indkøbt, nogle password beskyttede USB stik, for at kunne opfylde EU's person 

data lov, de kommer dog først med på regnskabet for 2019. 

40.Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 

 

1.Fastlæggelse af kontingent. 

2.Henrik fremlagde budget for 2019, som viser et lille overskud. 

3.Derfor indstillede bestyrelsen, at det nuværende kontingent bliver fastholdt på 150kr. 

4. 

5.Behandling af indkomne forslag. 

6.Der var ikke indkommet nogle forslag. 

7. 

8.Valg: På valg er næstformand, og bestyrelses medlem .  

9.På valg var næstformand (John P) og bestyrelses medlem (Brian N), begge modtog genvalg, med 

akklamation fra de fremmødte. 

10. 

11.Valg af revisor. 

12.Villy M modtog genvalg samt Povl K som revisorsuppleant. 

13.  

14.Eventuelt. 

15.Formanden startede med et oplæg omkring ranglisten, og at der ikke blev afholdt nogle i 2018. 

Kunne man gøre noget for, at dels få flere til at deltage, samt gøre noget for at gøre det nemmere for 

arrangører, at holde rangliste stævner. 

16.Forslag kunne være, at gjorde til en mulighed, at der ikke var en dommer, i den forstand som vi 

hidtil har haft. Men at man f.eks. i hver sejlads i et stævnet, var udpejet 1-2 sejlere, til at være dommer 

og måltager, og at det gik på skift mellem sejladser. En ting der dog vil kræve, er at alle acceptere vi 

alle har forskellige ambitioner, kendskab til regler osv. Det vil sige, at alle skal acceptere det en 

dommer, til en hver tid dømmer, uden nogen som helst form for protester. 

17.For at sige det kort, den til enhver tid værende dommers ord, er lov. 

18.Efter lidt diskutioner frem og tilbage, blev bestyrelsen opfordret til, at se på rangliste reglerne, og 

komme med forslag her til. 

 



Kassere var næste mand. Han har fået nogle henvendelser omkring mobilpay, og hvorfor vi ikke har 

det. Kasseren har undersøgt det, og det vil koste ca 1000kr, at få oprettet den mulighed, samt at det vil 

koste Modelsejlklubben gebyr ved hver transaktion. Man selvfølgelig bruge kasserens egen mobilpay 

konto, osgå overføre til Modelsejlklubbens konto. Men synes bestyrelsen ikke er hensigtsmæssigt, 

hverken af hensyn til kasseren, eller med hensyn til  skattemyndighederne. 

For tiden er det ønske fra meget få medlemmer, men hvis det i fremtiden, skulle blive et ønske fra en 

stor del af medlemmerne, eller i forbindelse med forslag, vil bestyrelsen selvfølgelig kigge på det igen. 

Fra de fremmødte var der tilslutning til dette. 

 

  

1. 

 

Klubben var derefter vært, for lidt frokost til de fremmødte. 

 

Med sejlerhilsen 

Bestyrelsen 

 

 
Bilag 1: Regnskab 2018. 

Bilag 2: Budget 2019 


