Ylva klubben Marts 2019

Ylva klubbens Marts Nyhedsbrev , der mest er et referat af den ordinærer
generalforsamling
Referat af generalforsamlingen i Ylvaklubben afholdt d. 03.03 2 2019 i Messecenter Fredericia.
Referent: Per Brøndum.
1 Valg af dirigent :
Erik Borg blev valgt som dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen er lovlig og rettidig indkaldt.

2 Formandens beretning:
Finn Nielsen, startede med at sige at vejret 2018 ikke kunne diskuteres, kun de der valgte at holde ferie udenlands kunne vil beklage
sig. Når vi kommer til antallet af medlemmer synes jeg faktisk det er fint at vi holder status Quo. Jeg fik en forespørgsel fra en ny Ylva
ejer om det egentlig kunne betale sig at være medlem . Vedkommende mente jo at have adgang til de samme ting uden at skulle
betale kontingent. Men egentlig havde manden jo ret i det, bortset fra han jo ikke var en del af ”Logen”Dette kunne jeg jo godt
tænke mig at høre generalforsamlingen om hvad de mener. ? Vi i bestyrelsen syntes jo det skal være noget særligt at være medlem !
Det var en sæsonen hvor vi skulle prøve at holde DM for os selv, og det var jo i Korsør. Her var der dramatik både på land og på
vandet. Korsør sejlklub lavede et perfekt stævne også selv om noget af klubhuset brændte torsdag aften inden vi rigtigt var kommet i
gang. Men det kunne ikke slå dem ud , tvært imod....Stor respekt om det Korsør kunne præsterer.
Der blev afviklet nogle gode sejladser og efter sidste sejlads stod vi med en ny Danmarks mester. De 2. .foregående års 2 . pladser
blev byttet ud med en 1. plads. Tillykke til Lars Borg Den-96.
Før stævnet var der som tidligere en mulighed for service vejninger, og under stævnet blev 1 – 2 og 3
efter fredagens sejladser sendt til kontrol vejning. Og rigtigt godt for klassen viste alle 3 både at være fint inden for klassens regler.
Det er i øvrigt noget Bestyrelsen synes var godt og vil gerne opfordre Middelfart til at fortsætte med.
Lige efter DM var der flydende båd udstilling i Ishøj, hvor vi deltog med DEN 22 som havde fået en Kongeplads. Rigtig mange
besøgende kom forbi Ylvaèn for at få en snak eller bare beundre den. Uden medlemmernes hjælp kan vi ikke komme ud og vise
bådene frem, så derfor en stor tak til de som hjalp i Ishøj, men også til de som havde taget en tørn her i Fredericia.
En særlig tak til de to bådejere Frank Madsen i Ishøj og Uffe Bisgaard her i Fredericia.
På sidste års generalforsamling vedtog vi at der skulle laves en ny rorform, da den gamle ikke kunne bruges mere. Her i januar blev
formen også færdig, og det var en sværere fødsel end vi i bestyrelsen havdeforestillet os. De Originale tegninger fra Skibs Ingeniør
Hans Jacobsen som tegnede Ylvaèn for Steen Kølhede voldte en del arbejde at få til at passe ind i CNC fræseren, der måtte
en hel del ekstra arbejde til.
Og da formen var færdig fandt i ud af af hvor forskellige ror der var lavet til Ylvaén. Fordi få passede helt i den nye form. Det skyldes
at den jo ikke giver sig eller vrider sig. Vi checkede DEN 69; DEN 86; DEN 33; og DEN 72 og alle var lidt forskellige. Ikke at det var
noget særligt. Men nok til at vi må konstatere at der fremad rettet bliver ens ror for de der vælger at lave nyt.
Vi har her i Februar fået formen ned til JS- Formbyg i Øsby der har støbt det første ror, og jeg Udsendte i sidste Nyhedsbrev de fast
pris aftaler vi har opnået med Jesper.
Prisen forudsætter, at der ikke skal laves ændringer på rorstammen(det skulle der ved 1. ror)
Pris for ror mat kulfiberoverflade klar til primer incl. Moms : kr. 9800.00.

Glasfiber ror vakuumstøbt ror i glasfiber sandwich med polyester og gammel rorstamme.
Pris for ror med glat gelcoat overflade klar til primer incl. Moms : kr. 6800.00.

Ylva klubben Marts 2019

Dertil kommer det vi i bestyrelsen har valgt at kalde bruger betaling, hvilket vi ser forsamlingens opbakning til. Vi har fra vores fælles
kasse brugt over 30.000 kr. på en aluform. Og da måske 10 medlemmer pt. vil benytte sig af den synes vi det er rimeligt med en form
form for egenbetaling. Det har vi valgt at skulle være 1000 kr. for medlemmer. Ikke medlemmer kan ikke få et ror støbt. Skulle der
være én forsikrings skade, skal de købe ror af Ylva Klubben, og det til en anden pris.
Når vi sportslig ser tilbage på de andre sejladser i 2018 har Ylvaèrne klaret det fint hjemme i klubberne. Dog var det ærgerligt at der
netop i år ingen Ylvaèr var tilmeldt Silverrudder, fordi med det vejr er jeg sikker på en Ylva kunne have nået til tops.
Til slut vil jeg kigge lidt fremad. Her i 2019 skal der være DM i Middelfart, men inden da vil vi i forsommeren prøve at samle de Ylvaèr
vi kan til Tune Up sejlads i Thurø bådelaug. Dato 22. juni.
Det kommer der en masse ud om i næste nyheds brev. Vi vil prøve at få de bedste både til at dele deres tricks med de nyere, eller
dårligere. Så vi kan fastholde så mange om det at sejle Ylva Kapsejlads, og få maks. ud af deres båd.
Og desuden er der bestilt en sommer næsten magen til den i 2018, også selvom det især blandt landmænd er ilde set.
Men her håber vi på at kunne konsoliderer vores position som DK`s største klassebåds DM. Middelfart har lagt sig i selen. Der er
allerede åben for tilmelding og der ligger også indbydelser her i papir.
Vi arbejder også i bestyrelsen med at komme i dialog med DS om kølfaktoren. ThomasValling DEN – 72 som er skibs ingeniør har
lovet at hjælpe til. Vi har fået de digitalicerede båddata fra Ylvaèn scannet i Flensborg, samt vi har fået de originale Ylva konstruktions
tegninger. Fra Hans Jacobsen. Og det for at kunne lave en teknisk Model der kan indgå som argumentation med DS Teknisk udvalg,
men det er desværre et langt sejt træk.
Og længere fremme i horisonten har vi allerede spurgt Flensborg om de kan tænke sig at lave Ylva DM i 2020. 2020 er et specielt år
for Syd og Sønderjylland, og især for den Danske sejlklub i Flensborg. Det er 100 året for genforeningen Det kan blive et stort stævne
!!
Og med disse ord sluttede Finn sin beretning. Dog med et lille suk til medlemmerne om at de
skulle bruge hjemmesiden og Facebook noget mere.
Kommentarer til formandens beretning: Leif/Udo konstaterede at DH reglens tyngdepunkt ikke var retfærdig i forhold til andre
både.
Uffe sagde : ,at der er et stykke arbejde der skal gøres for at få flere medlemmer til klubben. Vi båd ejere er alle ambasadører når vi
kommer rundt . Og med opfordring til ikke medlemmer at komme til Thurø og blive en del af fællesskabet.
3 Årsregnskab :
Lars gennemgik regnskabet og resultatet for 2018 blev et underskud på kr. 27272,85
(Der er investeret i rorform – trøjer mv.) Klubbens indestående pr. 31/12 2018 kr. 64896,23.
Regnskabet blev godkendt.
4 Fastsættelse af kontingent :
Kontingentet for 2019 blev fastsat til uændret.
5 Valg af bestyrelsen :
Finn blev genvalgt som formand.
Flemming og Per blev genvalgt som henholdsvis næstformand og sekretær.

Udo blev genvalgt som suppleant.
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6 Valg af revisor :
Otto Poulsen DEN 18 blev genvalgt som revisor.
7 Indkommende forslag :
Der var ikke indkommet nogle forslag.
8 Eventuelt :
Flemming fortalte om en ansøgning til DS om tilskud til vores rorform, der desværre slog fejl
Flemming sagde at klubben vil søge igen næste år.
Flemming takkede Uffe for lån af båd til udstillingen –Nævnte at Flensborg har accepteret at
afholde DM 2020.
Uffe takkede bestyrelsen for det store arbejde der blev gjort.
Erik afsluttede generalforsamlingen i god ro og orden.
Ud over dette referat vil vi gerne opfordre de Ylva ejere der allerede nu ved at de skal sejle DM 2019 i Middelfart om at få sig
tilmeldt !! Det er væsentlig nemmere at ansøge sponsorer og frivillige til et sådan stævne med en masse tilmeldte både , end på et
ukendt antal !!
Vedlagt dette Nyhedsbrev også indbydelsen fra Middelfart sejlklub.
Men I kan allerede på dette Link starte tilmelding : https://www.manage2sail.com/da-DK/event/YlvaDM2019#!/

Og så må vi hellere komme tilbage til maler tøjet og poler grejet vi skulle gerne være klar omkring Påske !!
God Sæson

Mvh
Ylva Klubben

