Referat fra J-klubbens generalforsamling 2017
Torsdag den 13. juli 2017 kl. 20.30 – 22.00 i Skælskør Amatør Sejlklub.
Indledningsvis bød CC Lassen velkommen og orienterede om at Arne og Alice ikke kunne møde op, da
Arne er i behandling. CC fortalte om det glædelige i, at der er kommet et indlæg på Facebook med billede
fra Jensens værksted med en ny mast. Torben Pedersen fortalte, at Arne havde ringet dagen før og fortalt at
den nye mast er klar. Vi ønsker alle alt det bedste for Arne.
1. valg af dirigent
Verner Jensen valgtes. Dirigenten konkluderede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
2. formandens beretning
Sejlsportsåret: Vi har haft deltagere med i fem stævner, som alle blev afviklet på forbilledlig
måde til stor glæde for deltagerne. I Pust er fortalt om oplevelserne, hvilket vil alle er meget
glade for at læse, tak til skribenterne. Der er varierende deltagerantal, og med 13 ved KDY
jubilæum og klasemesterskab må vi konstatere, at det er svært at få tidligere tiders
deltagerantal.
Pust, hjemmeside og Facebook: Alice har trofast fortsat sin flotte indsats, to numre af Pust
med mange artikler, billeder og fakta. Hjemmesiden fulgt op af meddelelser osv. Lars tog
initiativ til vores side på Facebook, og den er blevet en livlig fætter, da mange bidrager med
historier og billeder. Stor tak til Alice og Lars for at i holder i tømmerne, og stor tak til jer,
bidragsydere. Vi skal have gjort noget ved Dansk Sejlunions hjemmeside for Klassebåde, ikke
mindst ved at indføje vores kapsejladskalender, som vil vise, a vi hører til i den mere aktive
gruppe af klubber.
Klubben: Vi er meget glade for den opbakning, der er til klubbens aktiviteter. Vi vil ønske, at
mange flere melder sig. Dansk Sejlunion afholdt Klassebådsmøde i Svendborg i forbindelse
med deres årsmøde. Verner Vestergaard deltog fos J-klubben, hvilket vi er taknemmelige for.
Støbeformen: Arne fortalte ved generalforsamlingen i 2016, at den ikke mere kunne
opbevares, der hvor den var. Der har været aktivitet for at finde et nyt sted ved Benny.
Tak: Jeg vil udtale min og bestyrelsens tak til alle, der har givet en hånd med ved
arrangementerne rundt omkring, og til alle, der sluttede op om dem ved at deltage. Tak til vore
sponsorer for Pust. Tak til bestyrelsen for mange gode drøftelser gennem året, først og
fremmest ved e-mail, som har medført at vi kan bære vores klub og medlemmer til fælles
fornøjelse med vores dejlige juniorbåd. Tak til Lars for initiativet til Facebook siden, og
initiativet til dette stævne i Skælskør sammen med Dfaele. Tak til Benny for dels en
konstruktiv indsats for at forstå bestyrelse og klubbens arbejde, dels for at prøve at finde et
sted til opbevaring af støbeformen.
Beretningen blev godkendt.
3. årsregnskab
Lars gennemgik regnskabet, der med årets resultat på kr. 1.953 og en balance på kr. 26.166
blev godkendt.

4. indkomne forslag
Verner Jensen har i tide indsendt spørgsmål/forslag om fri længde af rorpind, glasfiber om
kølen og storsejl med løst underlig. Arne har meddelt os, at de to første er tilladt. Verner
frafaldt forslagene da vi ikke var beslutningsdygtige på generalforsamlingen. Der udspandt sig
en debat om reglerne, idet Benny fremsatte det synspunkt, at det er svært at finde ud af reglerne
når man er ny i klubben, Lars tilsluttede sig det med henvisning til de punkter, der omfatter
deltagelse i kapsejlads, målebrev mv. Erfaringerne viser, at det er svært at rette i reglerne da de
skal godkendes af Dansk Sejlunion. Reglerne er rettet til i mange omgange siden 1928. På
www.kdyjunior.dk findes de seneste, der blev vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling i
foråret 2008.
Resultater blev, at Benny lovede at gennemlæse reglerne og markere de steder, han er i tvivl
om betydningen så bestyrelsen kan hjælpe med tydeliggøre teksten.
5. fastsættelse af budget og kontingent
Samme som 2016.
6. valg af formand
C. C. Lassen havde tidligere meddelt, at han ville trække sig fra posten. Efter en sondering
blandt deltagerne ved generalforsamlingen, blev han spurgt om at fortsætte, og han blev
genvalgt.
7. valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsesmedlemmer på valg fortsætter.
Claus Vestergaard blev valgt som suppleant og modtager bestyrelsens korrespondance.
Verner Jensen blev valgt som suppleant.
8. valg af revisor
Claus Vestergaard blev valgt. Revisorsuppleant Verner Jensen.
9. vedtægter og klasseregler
10. eventuelt
Arne Jensen har fortalt at formen kunne blive hvor den var fordi der er sket ændringer i planen
for værftet.
Klassemesterskabet 2018 har været drøftet med Folkebådsklubben om et fælles stævne.
Åbenrå og Kerteminde er mulige steder.

Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen og CC takkede ham for indsatsen og deltagerne for den
viste interesse for vor klub og dejlige både.

Referent: Carl Christian Lassen

Godkendt af dirigenten: Verner Jensen

