
                                          
Notat fra generalforsamlingen d. 5 Februar 2011. 

 
Klubbens årlige generalforsamling blev i år afholdt på Egumvejens 
Skole lørdag 5. februar kl. 11.00. 

 
Der var mødt 12 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 2010 v/ Lasse Rand: 

 
Så er tiden kommet, hvor jeg skal aflægge beretning for året 2010. 

 
På medlemssiden kan jeg med glæde fortælle, at vi stadig bliver flere medlem- 
mer, støt, men det går i den rigtige retning; vi er nu 61 medlemmer  
 
I bestyrelsen har vi ikke haft de store opgaver i år. Vi har indkøbt en Mini-PC til 
brug for udregning af resultater, når vi afholder stævner. Vi har aftalt, at det al- 
tid er en fra bestyrelsen, der har maskinen i forhold til, hvor det næste stævne 
skal afholdes. Man har så en mulighed for at få programmet sat op, klar til brug 
inden stævnet. Samtidig skal man huske, at opdatere maskinen 1 uge før brug. 
 
Når vi så snakker regelændringer og afstemning til diverse fælles internationale 
foreninger, må jeg komme med et lille klap på skulderen til mange af os og en 
tak til Søren fordi han forklarede de meget svære oversættelser af de sidste 
regelændringer, vi har haft til afstemning. Jeg tror simpelthen at det er den rig- 
tige måde, at afholde disse afstemninger her i landet; resultatet er i hvert fald 
ikke til at tage fejl af. Vores stemmeprocent var en af de højeste af alle lande. 
Det er flot og alle skal have tak for, at I ville sætte tid af til denne form for 
afstemning. 
 
På kapsejladsområdet har der været gang i den i år. Vi har afholdt 4 rangliste- 
stævner, hvoraf det ene var DM og en Scandinavian Cup afdeling. Nævnes  
skal det også at vi stillede med det største hold Danskere ved et internationalt 
stævne, nemlig 12 deltagere ved de Internationale IOM-mesterskaber 2010 i 
i Lübeck; det synes jeg var rigtig fedt. 
 
Det er dejligt, at I har lyst til at rejse rundt i landet til stævner; det betyder meget 
for dem, som står for afholdelse af disse. I år blev der også afholdt Julehandi- 
capstævne i  Veddelev med indbygget julefrokost, dog uden sejlads grundet is, 
men med Søren som underholder om trim og taktik. Jeg har hørt, at han har fået 
megen ros for dette og Søren har lovet, at han vil prøve at få sit indlæg lavet så 
det kan komme på hjemmesiden. Det er vi nogen, som glæder os til. 
 
Vi ser frem til mange gode sejladser det ene eller andet sted i det nye år.  
 
 
 



3. Forelæggelse af regnskabet for år 2010 :   

 
Povl uddelte kopi af det af revisoren Leif Rygaard reviderede og godkendte 
regnskab. 
Regnskabet udviste et overskud på 412,- kr. og en formue på 15.661,- kr. 
 
Efter nogle oplysende spørgsmål blev regnskabet godkendt  
 

4.  Fastlæggelse af kontingent : 
 
Kassereren foreslår, at kontingentet forbliver uændret = 150,- kr. - for år 2011. 
 
Forslaget blev vedtaget. 
      

5.  Behandling af indkomne forslag :  Der var indkommet 1 forslag: 
 

Forslag 1.  Ens kasketter og trøjer 
Brian foreslog, at man fik lavet nogle pæne blå kasketter med IOM-sejlmærket 
foran og ejerens sejlnummer bagpå og nogle blå, langærmede trøjer med 
modelsejlkubbens logo på brystet og han fremviste nogle prøve på  kasket og 
trøje. 
Prisen på kasketten skønnes foreløbig at blive 150,- kr. og på trøjen 225,- kr. 
Det blev vedtaget, at Brian arbejder videre med forslaget sammen med  besty- 
relsen 
 

6.              Valg til bestyrelsen : 
 

På valg var næstformanden Kim Nielsen og Kasserer Povl Kjems.  
Kim var villig til genvalg, mens Povl Kjems ønskede at udtræde af bestyrelsen. 
 
Resultatet blev, at Kim Nielsen blev valgt til kasserer og Søren Andresen blev 
valgt i stedet for Povl  
 
 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant :  
                                             
Leif Rygaard, HSS ønskede ikke genvalg. I stedet blev Povl Kjems valgt til 
til revisor og Jan Sønderby blev nyvalgt som revisorsuppleant. 

 

8.              Eventuelt 
 

a.  Rankingsejladser 
 
Det udarbejdede Rankingsystem er anvendt ved 5 stævner afholdt i 2010.  
Det er Davinde/maj, Amager/maj, DM i Jels/sept. og Herslev/okt.   
Der har i gennemsnit deltaget 17 både. 
Resultatet blev, at Søren Andresen blev vinder med 387 pts. 
 John Pettersson nr. 2 med 330 pts.og Lars Andresen blev nr. 3 med 329 pts. 
Dermed vandt Søren Andresen vandrepokalen for 6. gang. 
 
Præmierne, bestående af diverse glæder til ganen, blev uddelt vinderne.  
 
              
 

b.   Nyhedsbrevet 



 
Brian Nilsson ønskede sig fritaget for opgaven med at redigere Nyhedsbrevet. 
Han fortalte samtidig, at han havde fået vort nye medlem, Robert  Bruun 
Mariager, E-mail : r.bruun@c.dk,  til at påtage sig opgaven. 
Lasse opfordrede kraftigt medlemmerne til at komme med stof til bladet. 
 

c.    Stævnekalender 
 
P.t. er følgende stævner fastlagt : 
 
23      april    Davinde    R 
30/4 -1/5       Maglebæk Sø, Åbent DM  R 
  3      sept.   Skanderborg   R 
24      sept.   Amager Strand   R 
 

d. Budget for 2011 
 
Povl Kjems forelagde et budget for 2011. 
Det viste et underskud for året på 2000,- kr. og en resulterende i formue på 
13.600,- kr. Budgettet blev taget til efterretning 
 
           e.   Mulige PR tiltag. 
 
Søren forelagde muligheden for, at vort DM blev et officielt DS-DM. 
Fordel    :  Mere Pr. og bevågenhed hos DS 
Ulemper :  Store udgifter til godkendte DS-dommere 
 
Fra Bellacentret havde MSK modtaget en invitation til vederlagsfrit, 
at deltage med en stand på årets bådudstilling. 
 
Begge tiltag blev drøftet og konklusionen blev, at det vurderedes, 
at  Modelsejlklubben Ikke får et udbytte, der svarer til indsatsen. 
 
           f.   Æresmedlemmer 
  
Helt utraditionelt havde 3 af bestyrelsens medlemmer besluttet at forelæg- 
ge et forslag om udnævnelse af 2 nye Æresmedlemmer for generalfor- 
samlingen. Per Melcher og Povl Kjems blev sendt udenfor døren, mens 
forslaget blev behandlet. 
Efter kort votering blev forslaget enstemmigt vedtaget og Per og Povl 
kaldt ind til mødet igen 
Her meddelte Lasse at klubben havde besluttet at udnævne Per til Æres- 
Medlem. Per var særdeles overrasket og takkede glad for hæderen. 
Dernæst henvendte Lasse sig til Povl og sagde, at klubben også havde be- 
sluttet at udnævne ham til æresmedlem, og på denne måde takke Povl for hans 
store indsats i Modelsejlklubben igennem mange år. Povl har i en ”menneske 
alder” været i bestyrelsen, og en stor del af tiden stået for klubbens økonomi, 
hvilket vi er meget glade for, og gerne vil takke ham for yderst veludført arbejde. 
Povl var ligeså overrasket over, den uventede og store ære, der blev ham til del 
og takkede glad og rørt for den viste hæder. 

     

Søren afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og 
orden. 
Ps. Det var en fin anretning, der blev serveret, fremtryllet af Helle.  
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