
                                           
 
Notat fra generalforsamlingen d. 24 Januar 2009. 

 
Klubbens årlige generalforsamling blev i år afholdt på Egumvejens 
Skole lørdag 24 jan. kl. 11.00. 

 
Der var mødt 11 deltagere og klubbens formand, Lasse Rand bød 
velkommen.  

 

1. Valg af dirigent. 
 
Søren Andresen valgtes til dirigent. 
Han konstaterede derefter, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 

 

2. Formandens beretning for 2008 v/ Lasse : 

 
Så er tiden kommet, hvor jeg skal komme med min første beretning, for året 
2008. 

 
På medlemssiden kan jeg med en hvis glæde fortælle, at medlems-tallet er 
steget en lille smule; dette skyldes blandt andet, at vi i årets løb har fået et par 
”gamle” rotter tilbage i folden. 
Personligt glæder det mig meget, da det samtidig er et par gode kapaciteter på 
kapsejladsbanen. 
 
Det skal her nævnes, at bestyrelsen har haft et godt møde i Ringsted med 
henblik på at få løst en lille twist, der var angående godkendelse af en nybygget 
båd, som Henning og Brian har lavet. Der var rygter om at båden var en kopi af 
en kendt Australsk båd, men alle fik ved selvsyn og diverse udmålinger klarhed 
for, at dette ikke var tilfældet. 
På bestyrelsens vegne kan jeg kun sige, at vi var  meget tilfredse med det stykke 
arbejde, der var blevet lavet i forbindelse med denne nye båd og vi håber snart 
at den kommer i produktion. 
 

På kapsejlads området har der kun været aktiviteter i IOM klassen, som også er 
den eneste klasse hvor der sker noget i herhjemme. 
Vi har haft afholdt 5 ranglistestævner, hvoraf det ene også var DM. 
Vi startede i april i Davinde med 10 deltagere; det var en lidt stille start på året. 
Derefter i maj på Amager her med 16 deltagere, så var der sommerferie og stille 
herhjemme. 
Men i september var vi igen i Davinde, denne gang med 12 deltagere, efterfulgt 
af DM i Præstø senere i samme måned, her med 20 deltagere, 13 DEN, 5 NOR, 
2 FIN. 
Året sluttede i Herslev med 13 deltagere. 
Der skal her lyde en stor tak til arrangørerne for nogle gode og hyggelige 
stævner. 
 



Som det kan læses af disse tal, er deltager-antallene ikke store, i gennemsnit 13 
deltagere. 
Jeg ved ikke hvorfor, at der ikke er flere, der deltager til stævnerne, men under 
alle omstændigheder, er det ikke så sjovt at lave et stævne, hvor der kun er få 
deltagere. 
Det bliver også svært at bibeholde de nuværende beløb, vi betaler i startgebyr, 
da udgifterne til dommere og hjæpere jo ikke bliver mindre af, at der kun er få 
deltagende både. 
Derfor vil jeg opfodre alle rundt i landet til at stille op til de få stævner, vi afvikler. 
 
Selv om vi kalder dem ”rangliste” stævner kan alle sagtens være med, vi kan alle 
lærer af hinanden, og alle vil også gerne hjælpe, tør jeg godt sige. 
 
Udover disse stævner herhjemme, skal det også nævnes at Dannebrog også har 
været vist på fornemmeste måde i Norge, Sverige samt Tyskland, hvor det lige 
skal nævnes at den Tyskemester 2008 er en Dansker. 
 
Søren og undertegnede deltog ved de tyske mesterskaber, på et lækkert sted 
nede ved Bremerhafen. 
Tyskerne kalder det deres bedste sted at sejle, det er sikkert også 
et lækkert sted bare ikke om efteråret. For mit vedkomne var det det første 
stævne, hvor der blev sejlet med alle tre rigge. 
Søren sejlede med sin nye båd, og slog til sidst alle deltagerne og blev 
Tyskmester. 
 
Nævnes skal det også, at Danmark stillede med to deltagere til EM i Kroatien. 
Det var et lækkert sted at sejle, samt rigtig mange flinke og rare deltagere fra det 
meste af Europa. 
Jeg kan kun sige, som Søren så ofte har gjort det, man skal prøve at deltage ved 
disse stævner, det er virkelig en stor oplevelse. 
Jeg kommer med en mere fyldestgørende rapport i klubbladet. 
 
Til sidst kan jeg oplyse at der afholdes VM på Barbados i slutningen af juni, hvor 
der forhåbentlig også vil være dansk deltagelse. 
 
Det var alt fra mig i min første sæson som formand for Modelsejlklubben. 
Jeg håber at vi alle vil få en god 2009 sæson.  

 

Lasse Rand 
Formand 

 
3. Forelæggelse af regnskabet for år 2008 :   

 
Povl uddelte kopi af det af revisoren Leif Rygaard reviderede og godkendte 
regnskab. 
Regnskabet udviste et overskud på1830,- kr. og en formue på 18.206,- kr. 
 
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 
 



 
 
 

4.  Fastlæggelse af kontingent : 
 
Kassereren foreslår, at kontingentet forbliver uændret = 150,- kr. - for år 2009. 
 
Forslaget blev vedtaget. 
      

5.  Behandling af indkomne forslag :  Der var indkommet 6 forslag: 
 

Forslag 1:  Bespisning ved generalforsamlingen. 
 
Det foreslås, at Modelsejlklubben ved fremtidige generalforsamlinger er 
vært ved et par stykker brød og en øl/vand. ( Max. 50 kr,- pr. pers.) 
 
Begrundelse : Folk skal køre langt enten fra øst eller vest for at deltage. 
Til gengæld bedes man tilkendegive, om man deltager a.h.t indkøb af mad. 
 
Forslagsstiller :  Lasse Rand 
 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
    
Forslag 2 : Indkøb af grej til Vest 
 
Det foreslås, at bestyrelsen får bemyndigelse til at indkøbe noget udstyr til 
gavn for medlemmerne. Det kunne være : 
      1.  Et telt magen til det som klubben har på Sjælland, 
           Det kunne være praktisk, at have et tilsvarende på Fyn/Jylland 

2. Et Walkie-talkie radiosæt til dommer – banelægger. 
3. At få fremstillet 2 flotte bannere til ophæng i de respektive telte 

ved arangementer. 
Disse bannere skal kort fortælle, hvad vi er for nogle, hvad der fore- 
går o.l., for at reklamere lidt mere for modelsejlsporten 

 
Forslagsstiller : Lasse Rand 
 
Bestyrelsen fik den ønskede bemyndigelse. 
 
Forslag 3 : Indkøb af materiel til bedre afvikling af stævner   
 
Det blev stillet forslag om indkøb af 2 stk. Starterbokse, lig dem, man 
Bruger i Norge, samt 2 stk. Horn og 2 stk. Diktafoner til brug ved mål-
tagning. 
 
Begrundelse : Det vil give en bedre og mere sikker afvikling af stævner. 
 
Forslagsstiller : Kim Nielsen 
 
Det blev enstemmigt vedtaget, at bestyrelsen indkøber det nævnte grej. 



 
 

Forslag 4: Rejsetilskud til deltagere ved udenlandske stævner. 
 
Det foreslås, at bestyrelsen for bemyndigelse til at tildele rejsetilskud 
til deltagelse i udenlandske stævner efter ansøgning. 
Der kan kun gives tilskud én gang pr. sejler og modtageren skal 
forpligtes til at skrive et indlæg til nyhedsbrevet om stævnet og del- 
tagelse dokumenteres ved fremlæggelse af resultatliste fra stævnet 
Der uddeles max. 3000,- kr. i 2009 
 

Begrundelse : Klubben har de sidste 2 år haft et pænt overskud og 
       Har d.d. en formue på ca. 18.000,- kr. 
 

Forslagsstiller : Povl Kjems 
 
Bestyrelsen fik den ønskede bemyndigelse 
 
 
Forslag 5 : Det foreslås, at Preben Palle udnævnes til Æresmedlem. 
 
Begrundelse : Preben har i mange år været en drivende kraft indenfor 
modelsejlsporten i Danmark og har gennem en del år gjort en arbejde 
med Nyhedsbrevet. 
 
Forslagsstiller : Povl Kjems 
 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget 
 
Forslag 6 :  Kapaciteten på vor hjemmeside er ved at være opbrugt. 
Det foreslås, at opgradere kapaciteten; det er imidlertid meget dyrt. 
Alternativet er, der foretages en oprydning gående på, at gammelt 
Stof overføres til en anden Pc. Ved Villy og derefter slettes på hjem- 
mesiden.  
 
Forslagsstiller :  Villy Madsen 
 
Det blev vedtaget at der foretages den nævnte oprydnig og at  
”Opslagstavle” ændres til ”Forum” 
 
 

6.       Valg til bestyrelsen : 
 

På valg var næstformanden Tom Christensen og Kasserer Povl Kjems.  
Begge var villige til genvalg. 
Der var et ønske om at få Erik Rasmussen, Fredericia indvalgt i bestyrel- 
sen. 
Resultatet blev, at Erik Rasmussen blev valgt til næstformand og registra- 
Tor og Povl Kjems genvalgt til kasserer. 
 



 
 

 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant :  
                                             
Leif Rygaard, HSS var villig til genvalg og blev valgt. 
Kim Nielsen blev nyvalgt som revisorsuppleant. 

 

8.            Eventuelt 
 

a.  Rankingsejladser 
 
Det udarbejdede Rankingsystem er anvendt ved 5 stævner afholdt i 2008.  
Det er  Amager/maj, Davinde/sept., DM i Præstø/sept. og Herslev/nov.   
Der har i gennemsnit deltaget 13 både. 
Resultatet blev, at Søren Andresen blev vinder med 318 pts. Lars Andresen 
blev nr. 2 med 299 pts. og Jørgen Marquardsen blev nr. 3 med 221 pts. 
Dermed vandt Søren Andresen vandrepokalen for 5. gang. 
Præmierne til de tre vindere vil blive eftersendt. 
Der var stemning for, at præmier gerne må være praktiske ting. 
 

b. Nyhedsbrevet 
 
Povl Kjems ønskede sig fritaget for opgaven med at redigere Nyhedsbrevet. 
Brian Nilsson påtog sig i stedet opgaven. 
Lasse opfordrede kraftigt medlemmerne til at komme med stof til 
Bladet. 
 

c. Stævnekalender 
 
P.t.er følgende stævner fastlagt : 
 
8-9      maj   Amager strand, Åbent DM  R 
16       maj    Davinde    R 
6         juni    Herslev, venskabsstævne 
19-20 sept.  Jels,           NM,SC,R 
24      okt.    Herslev    R 
 
 

d. Budget for 2009 
 
Povl Kjems forelagde et budget for 2009. 
 
Med de ovenfor vedtagne investeringer viste det et underskud 
for året på 6700,- kr. og en resulterende i formue på 11.500,- kr. 
 
           e.   Invitationer. 
 
Der er tilgået klubben flere invitationer til udenlandske stævner. 



Bl. a. IOM – VM på Barbados 20-27 juni og IOM-stævne på Malta 
27-31 marts. Nærmere herom fås ved henvendelse til Lasse.  
 
Herefter blev der snakket om løst og fast og Søren afsluttede herefter 
generalforsamlingen med at takke for en sober og konstruktiv debat. 

    
               Ref. Povl 

 
Ps. Det var en fin anretning, der blev serveret, fremtryllet af Helle og 
det var et godt indslag med video fra såvel EM i Kroatien som stæv- 
net i Davinde. 
  
 

 
 


