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Kender I det ? …. Haven eller båden..?
Ingen tvivl om, hvad vi Ylva sejlere vælger her i forårssolen. ! Båden…!!!!
Nå… men bådudstilling og generalforsamlingen er veloverstået. Begge dele var vel besøgt, og her i skrivende
stund, så holder vi fokus på generalforsamlingen og foråret.
Middelfart Sparekasse havde sponsoreret frokosten og der var en særdeles positiv ånd på
generalforsamlingen.Tak til Sparekassen og til de fremmødte.
se vedhæftede referat på hjemme siden på dette link:
http://ylva.dk/klubben/referater/Referat%20af%20ordin%C3%A6r%20generalforsamling%202017%20i%20Cafe
%20FIC%20lokaler.pdf

Nu hvor båndmalingen er ved at tørre, skal der planlægges. Sommerens togter eller blot nogle kapsejladser.
Vi skal hermed anmode alle om at deltage i alle de sejladser, som I orker. Kom ud og vis jeres Ylva frem. Tilmeld
båden Classic Fyn Rundt fra Kerteminde, DM i Nyborg, nogle 2-Star, single-hand eller blot de lokale sejladser.
Vi vil i særlig grad blive tilgodeset i Fyn Rundt , så tilmeld jer endelig.
DM i Nyborg bliver helt specielt med masser af events på land og på vand. Nyborgs hjemmeside er åben for
tilmeldinger. Der er lagt op til at ud over Ylva’er ;BB10 meter og Scankap vil der også være et Molich X meter ;
X99 og Luffe løb. Der er allerede i skrivende stund 7 tilmeldte / forhåndstilmeldte Ylvaer !!
Link til Super DM hjemmeside : http://www.nyborgsejlforening.dk/superdm/
Igen i år har Ylva klubben besluttet at betale deltager gebyr til DM for ”første gangs deltagere” Så kom ud af
busken og gå ikke glip af denne lejlighed.
Vi har deltaget i DS-klassebådsmøde i Svendborg og intet nyt under solen. Alle klasser kæmper deres kamp for
”overlevelse”, og der bliver arrangeret fælles DM rundt omkring, a´la vores fælles DM i Nyborg. Der var i nogle
klasser, nogle gode initiativer, som vi i Ylvabestyrelsen vil arbejde videre med.
Vi har nogle udfordringer med hensyn til sejlmagernes valg af materialer i forhold til klassereglerne, men det er
aktuelt en udfordring, som de kæmper med i flere klasser. Vi er bevidste om det, men da vi har ”frit
materialevalg”, så betragter vi udfordringen som en ”formalitet”, som vi får styr på hen over 2017. For os i
Ylvaklassen er det vægten på sejldugen, hvor udviklingen har overhalet virkeligheden.
PÅ Generalforsamlingen blev det nævnt at Ylva klubben havde fået en henvendelse om bygning af en ny Ylva ,
fra et værft i DK. Vi har i Ylva klubben ikke hørt mere siden, Vi gjorde dem klart, at en ny Ylva kun kunne bygges,
hvis den overholdt vores klasseregler og de specifikke materialebeskrivelser.
Vi har en slidt rorform, som vi vil forsøge at forny. Forslag modtages gerne.
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Vigtigt: !!!!!
Da det er medlemmerne af Ylva-klubben, der bestemmer og reelt sætter dagsordenen, så kom ud af busken og
skriv eller ring til en af os og fortæl om Jeres tanker. Vi drøftede dette på Generalforsamlingen også. Og vil
meget gerne have stof og inputs til hjemmesiden, og til at dele med jer via Nyhedsbrevene.
God forårsklargøring af båden …. og haven !
Med stor sejlerhilsen
Ylvaklubbens Bestyrelse, april 2017

