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                       Referat af ordinær generalforsamling i Cafe FIC lokaler, Fredericia 
                                                      søndag den 26. februar 2017. 

 
Dagsorden : 
 
1  . Valg af dirigent 
 
Erik Borg DEN 87 blev valgt som dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var 
lovlig og rettidig indkaldt. 
 
2  . Formandens beretning 
 
Det nye Super DM konsept i Juelsminde var en fin ramme for Ylvaens 40 års jubileum. 
Det blev gjort med banner – T shirts  - flag mv. Steen Kjølhede og frue var inviteret med 
til galla middagen lørdag aften. Det blev en god aften som afslutning på et rigtig godt 
stævne. 
 
Erfaringerne fra Juelsminde vil blive taget med til Super DM 2017 i Nyborg. Bestyrelsen 
har haft flere møder med Nyborg Sejlforening. De er virkelig tændte. 
 
Finn var inde på at mange af Ylvaklubbens medlemmer er blevet lidt grå i toppen. Så det 
var dejligt at se, at flere af deltagerne til DM i Julsminde havde deres døtre og sønner med. 
Det er der brug for i klassen, at de unge også er med. Finn var sikker på at det nok skulle 
skabe ”afhængighed ” til båden., 
 
Bestyrelsen vil gerne mere i dialog med medlemmerne omkring den måde vi driver Ylva 
klubben på i dag. Ylva klubben er jo som bekent alle medlemmerne. Finn fremkom med 
følgende udsagn og spørgsmål : 
 
– Har vi aktivitet nok. ? 
– Profilere vi os på den rigtige måde. ? 
– Måske er vi ikke aktive nok. 
– Vi vil gerne have medlemmerne mere aktive på hjemmesiden. Fx. med renovering af 
både – sælge grej der er til overs – fælles indkøb – hvor køber man det vi skal bruge 
mv. 
– Skal vi have et andet medie at kommunikere på. 
– Mere feedback fra medlemmerne omkring båd udstilling og Super DM mv. 
 
Ovennævnte med opfordring til medlemmerne at tænke tanker og komme med indput til 
udviklingen i vores klub. 
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Bestyrelsen er blevet forespurgt fra Vejle Yact Service om de kunne låne klubbens forme til 
til støbning af en ny Ylva. Firmaet har en meget seriøs kunde. Det er vi i bestyrelsen meget 
åbne over for. Men vi skal ikke have en ny ”BB 10 meter” sag. 
 
 
 
 
 
 
Finn sluttede sin beretning med opfordring til at deltage i Fyn Rundt fra Odense og Kerteminde - 
Silver Rudder og dobb. Hand sejladser mv. og ikke mindst at deltage i vores DM i Nyborg. 
 
Finns beretning skabte en masse gode kommentarer og dialog i forsamlingen samt en række 
forslag som bestyrelsen vil arbejde videre med. 
 
3  . Årsregnskab 
 
Lars gennemgik årsregnskabet punkt for punkt og med en ballance på  79820,29 kr. og et overskud 
på 785.43 kr. blev regnskabet godkendt af generalforsamlingen. 
 
4  . Kontignet 
 
Uændret kontigent blev vedtaget. 
 
5  . Valg af bestyrelse 
 
Finn Hjerrild Nielsen – Flemming Fjord – Per Brøndum var på valg.  De blev alle genvalgt. 
 
6  . Valg af revisor 
 
Otto Poulsen blev genvalgt. (Han var dog ikke til stede selv., men forsamlingen var sikker på 
at han gerne vill påtage sig værvet.) 
 
7  . Indkommende forsalg. 
 
Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen men under Punkt Eventuelt blev følgende 
Drøftet: 
 
Henning spurgte forsamlingen om der ville være stemning for at flytte den berømte julefrokost 
i Flensborg til november måned.  Fx. Krydret med besøg på det berømte Robbe & Berking   værft 
som huser en række berømte 12meter både. Samt juleudstillingen i Flensborg. 
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Udo ville gerne hjælpe med at finde billige overnatningsmuligheder. Forsamlingen bad Henning 
om at arbejde videre med Initiativet. 
 
Torben spurgte om vi ikke skulle lave en gaste liste , især op til DM. Det fandt bestyrelsen som en 
rigtig god ide. Og det vil der blive arbejdet videre med. 

 
 
Ulrik (DEN15) spurgte om vi ikke kunne udpege en repræsentant i bestyrelsen for heholdsvis 
Jylland - 
Fyn og Sjælland. 
 
Flemming foreslog at vi skulle kommunikere noget mere på vores Face book. 
 
Erik foreslog at D 2 skulle købes og vidregives til Lystbåde Museet i Svendborg. 
 
Der blev virkelig vendt mange ting. En super dialog – og med disse ord takkede Erik for god ro 
og orden. På behørig vis afsluttede generalforsamlingen ( 24 sejlere heraf 17 bådejere  med den 
lange udgave af 1 – 2 – 3  xxxxx for Ylva klubben. 
 
Referent Per Brøndum. 
 
 
 
 
 
 


