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Referent: Martin Bach 
 

1. Registrering af tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer: D17, D44, D210, D165, 
D123, D21, D109, D315, D220, D13, D155, D159, D24, D229, D252, D218, D153, D232, 
D312, D225,  

2. Valg af dirigent: Jens Lillegaard blev valg som dirigent 
3. Formandens beretning v. formand Jesper Andersen –Af væsentlige emner kan nævnes: 

DEN1 skænket til klubben, skal istandsættes og udstilles på Dansk Museum for 
lystsejlads ved Svendborg. Af særlige aktuelle projekter: Masteprojektet, renovering af 
skolebåde samt ny hjemmeside. Der henvises i øvrigt til vedlagte beretning. 

4. Fremlæggelse af årsregnskab for 2013-2014 og budget for 2014-15: Lars gennemgik 
regnskabet og budget.  Der har været udgifter til skolebåde og DEN1, samt ekstra 
kredsudgifter (præmier) pga øget aktivitet, hvilket er positivt. Lavere udgifter til DM  
fordi der er sparet penge på tractrac. Se regnskab og budget for detaljer.  

5. Fastsættelse af kontingent: Kontingent er uændret 280 kr. 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant: René Hansen udtrådte af bestyrelsen. Sune 

Wohlert Schmidt blev valgt ind for en toårig periode. Lars Møller Nielsen og Per 
Risvang modtog genvalg for 2 år. Simon blev valgt til ny periode på 1 år som suppleant.  

7. Valg af revisor (bilagskontrollant!) og revisorsuppleant: Søren Due og Anker Schrøder 
fortsætter  

8. Indkomne forslag. Indkomne forslag fra bestyrelsen handlede om ændringer af 
klassereglerne i forhold til påkrævet udstyr ombord i forbindelse med kapsejladser og 
gøre de udstyrskrav, der stadig er relevante mere up-to-date. Generelt er det ikke 
meningen at klassereglerne skal detailregulere obligatorisk udstyr til kapsejladser, 
men at man skal følge de krav der stilles af arrangerende klub/fremgår af 
sejladsbestemmelser. 

a. Anker: Krav om minimum ankervægt på 12 kg erstattes med minimumsvægt på 
4,5 kg.  

b. Ankerline: I dag krav om 14 mm tykkelse. I stedet forslag om 1000 kg 
brudstyrke. Stadig minimum 30 meter.  

c. Strømforsyning: Skal blot kunne opfylde krav om funktionstid i de aktuelle 
sejladsbestemmelser. 

d. Kogeblus i halvkardansk ophængning: Foreslås fjernet. 
Alle 4 forslag blev vedtaget. Se de redigerede klasseregler på hjemmesiden. 

9. Eventuelt 
DM 2015 forventes at blive 14-16. august i Århus, og efter al sandsynlighed 
sammen med Albin Express.   
Distancesejlads: Der gøres en indsats for at få et samlet og stort Spækhuggerfelt 
til Fyn Rundt Classic (fra Kerteminde), 4-6. juni. Det bemærkes at der 
weekenden efter er Århus 2. star. Der skal reklameres for dette på web og FB. 
Der var en række positive tilkendegivelser om deltagelse blandt de 
tilstedeværende. 

 


