
Modelsejlklubben. 

Notat fra generalforsamling d. 26. februar 2017 

Klubbens årlige generalforsamling blev i år afholdt Fredericia, på Kirstinebjergskolen, søndag den 26. 

februar kl. 11.00 

Der var mødt 6 deltagere og klubbens formand Søren Andresen. 

1. Valg af dirigent. 

John Pettersson blev valgt til dirigent. 

Han konstaterede derefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

 

2. Formandens beretning for 2016 v/Søren 

Endnu et år er gået, siden vi sidst var samlet og det er nu min tur til at sige lidt om året der er gået. 

 

Hvad kan jeg så sige af kloge ord om 2016? 

Medlemstallet er stort set uændret,  der er stadig kun aktivitet i IOM klassen. 

Der har ikke været de store ting, som bestyrelsen har skullet behandle. 

 

Med hensyn til sejlads, så har vi i 2016 haft 5 ranking- stævner, hvor det ene også var DM. 

Gennemsnitlig har der været 10 danske både med, og det er en nedgang fra 13 i 2015. Så måske vi 

skal have en lille snak under eventuelt om dette, Brian har sendt nogle ideer til at dette kan blive 

bedre. Igen i 2016 har danske sejlere deltaget i stævner i udlandet. Til NM i Finland var vi 2 både, 

hvor vi havde 2 dage med gode sejladser, den ene båd havde lidt uheld med skøderne og tang. 

Vejret var fint, god vind begge dage. Undertegnede var så ublu at vinde og blev der med  Nordisk 

Mester 2016. 

 

Til Norsk Mesterskab,  var vi 3 danske både;  desværre var vind forholdene ikke de bedste.  Første 

dag var der vind, men meget ustabil, både i retning og styrke, så det var lidt af et lotteri. Søndag var 

der så ingen vind og ingen sejladser blev gennemført. Det var dog stadig en hyggelig tur og jeg kan 

kun sige, at nordmændene var meget gæstfrie over for os danskere. Undertegnede sluttede som 

3”, som bedste dansker, men jeg er dog helt sikker på, at havde vi sejlet søndag, ville vi have set 

flere danskere helt fremme, hvis vi kunne undgå den værste tang. 

 

Vi var også repræsenteret ved Svensk mesterskab, denne gang med 2 både.  Nyt sejl-sted ;  vi  stod 

højt på en mole, så vi havde god udsigt over banen. Desværre var der lidt tang i vandet og nogle var 

mere uheldige end andre. 

Enden på det blev, at undertegnede vandt stævnet efter en god serie på sidste dagen, John var 

også godt med fremme, men havde et par uheld med andre sejlere, så resultatet  afspejler ikke 

helt John’s fart. 

 

Yderligere, så har undertegnede været afsted 2 gange til det store udland. Første gang til EM for 

IOM i Spanien. En meget ny båd, som ikke var nået at blive fin tunet, samt store problemer med 

søgræs, gjorde at det ikke helt blev det stævne som jeg havde håbet på. Endte langt nede i feltet, 

men havde stadig en rigtig god tur. Havde bl.a. en god snak med Brad Gibson  efter stævnet. 



Anden gang, jeg var afsted, var til VM for Marblehead på Garda- søen. Ja hvad er nu det,  sådan at 

skifte klasse,  men det skulle altså prøves. Så med lidt hjælp fra Norge fik jeg lånt en båd. Båden var 

17 år gammel og sejlene lige så gamle, så mine forhåbninger var ikke store. Jeg skulle bare være 

med og ikke slutte sidst. Selvom båden først blev prøvet på Garda søen, så gik det over al 

forventning  og  jeg sluttede som nr. 28, havde endda 2 heat i A-fleet! 

Jeg havde en rigtig god tur med godt vejr og socialt samvær. 

Derfor vil jeg,   man kunne næsten sige som sædvanligt, gerne opfordre flere til  at tage til de store 

stævner.  Selvfølgelig vil vi alle gerne vinde, men det jeg synes bedst om ved disse stævner, er det 

sociale. Jeg har i hvert fald fået venner for livet gennem dem. 

 

Hvad vil 2017 så bringe? Forhåbentlig en masse god sejlads og socialt samvær. 

Under eventuelt synes jeg vi skal se på kapsejladskalenderen, så vi kan få den på plads. 

Allerede nu ved jeg at undertegnede bliver eneste repræsentant, ved VM for IOM i Frankrig.  

Det er lidt ærgerligt,  at der ikke er flere fra DEN,  men jeg skal nok få en god tur alligevel. 

 

( ps. Jeg vil gerne tage ordrer med hjem nede fra PG- Modelisme, skal bestilles og betales til mig) 

 

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

vores sport/både frem.  Jeg vil gerne opfordre alle til at prioritere disse arrangementer højt.   De 

tilbagemeldinger jeg får, viser at de er meget glade for vores deltagelse. Jeg har allerede fået den 

første henvendelse fra Sailing Århus. 

 

Det var alt fra mig nu, håber vi får et godt 2017. 

 

Formanden 

 

3. Forelæggelse af regnskab for år 2016. 

Der var uddelt regnskab og medlemslister til de fremmødte.  Povl Kjems var desværre blevet 

forhindret. Der blev spurgt om der var kommentarer til regnskabet.  

Der var en: ”det er en stor post til D.S.”, men vi vil dog ikke undvære medlemsskabet af  D. S. 

Måske kommer der en ny post i 2019 til YRSA. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Fastsættelse af kontingent. 

Kassereren foreslår, at kontingentet forbliver uændret 150 kr. for 2017. Forslaget blev godkendt. 

Klubbens kontonummer er: 9309 – 6500 771133. Kontingentet skal betales inden 15  april. 

 

5. Behandling af indkomne forslag. 

Der var et forslag fra Brian. 

At indstille Henning Andersen til æresmedlem. 

Dette forslag blev vedtaget, med klapsalve. 

 

6. Valg til bestyrelsen. 

På valg var Povl Kjems, som blev genvalgt til kasserer med klapsalve. 

John Pettersson blev valgt til næstformand, da Kim Nielsen ønskede ikke at stille op igen. 

 



7. Valg af revisor. 

Villy Madsen blev genvalgt. 

Revisor suppleant Jan Sønderby ønskede ikke genvalg. 

Lasse Rand blev valgt. 

 

8. Eventuelt. 

Husk venligst at indsende ændringer af adresser, telefon eller mail til kassereren : 

Povl Kjems,  E-mail: pkj@jubii.dk 

Udstyrslisten skal vi også lige huske; der mangler en del opdateringer og det er kun os selv, 

der kan være med til at holde den ajour. 

Brian havde et forslag til lettelse af afholdelse af stævner. Det er efterhånden et problem med 

dommere og andre officials. Ideen kunne være at lave et ”rulleskema” så det ville gå på tur imellem 

sejlerne at tage tørnen i et heat af gangen, således at det ville blive lige for alle. Dette kunne måske 

også gøre at ikke sejlere kunne hjælpe. 

Sailing Århus vil i (juli-august) gerne have os til at komme og vise vores grej frem, måske en ide’ til 

at afholde vores DM, der oppe. 

Søernes Sejlklub og Brejning Sejlklub blev også nævnt som oplagte emner til en opvisningssejlads. 

Afholdelse af generalforsamling, kunne måske afholdes via skype, så ville folk slippe for at køre 

efter det. Det kunne måske hjælpe på deltagerantallet. Bestyrelsen arbejder videre med dette. 

Ranglisten. 

1. Søren Andresen 

2. Svend Justesen 

3. Brian Nilsson 

18 sejlere har deltaget i ranglistestævnerne, mest 1 eller 2 stævner, kun 2 der har deltaget i alle. 

Som nævnt tidligere vil Søren gerne tage ordrer med hjem nede fra PG, disse skal bestilles og 

betales til Søren, inden han tager derned. 

 

Ref. Lasse Rand 

 

 

 

 

  


