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Referat af ordinær generalforsamling  i Thurø Sejlklubs klubhus 
lørdag den 12. marts 2016. 

 
Dagsorden: 
 

1 Valg af dirigent : 
 
Henning Olsen (DEN 73) blev valg som dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt 
og rettidigt indkaldt. 
 

2 Formandens beretning : 
 
Andreas takkede bestyrelsen for det store arbejde der var lagt i sæsonen 2015.En flot bådudstilling     
DM i ,Sønderborg – vinterarrangement Walsted Baadeværft og planlægning af 40 års jubilæum 
2016 . 
Han sagde, at vi skal være stolte af vores klub og båd. Andre bådklasser ser på os med misundelse. 
 
Sønderborg Yachtklub afholdte et rigtigt godt DM for os. Der var den del dramatik. Leif Pehrson 
faldt ned fra  ”sidde bræddet” til luv og Flemming Fjord brækkede hånden. 
 
Klassen har masser af liv, men vi skal passe på den. 16 deltagende både til DM er tæt på grænsen 
Vi skal passe på hinanden, og huske at glæde os over en fantastisk båd til både tur og kapsejlads. 
 
Med et eftertænksomt blik, så Andreas tilbage på svære beslutninger med afskaffelse af genuaen. 
En modig beslutning som ikke skabte harmoni. Men som trods alt har været med til at klassen 
stadig lever. Vi skal hele tiden se på omkostningerne. Det må ikke blive for dyrt at sejle Ylva, 
men samtidig skal vi også følge med udviklingen. 
 
Andreas sluttede med at sige, at vi skal huske at se tilbage på det der er sket og tage det med 
fremadrettet. 
 

3 Årsregnskab : 
 
Lars gennemgik regnskabet som trods mange udgifter i forbindelse med bådudstillingen også 
havde en række sponsor indtægter, samt frivillig kranarbejde af Henning og Bo, som gjorde 
at Ylva Klubben endte med et flot resultat.  Regnskabet blev godkendt. 
 

4 Fastsættelse af kontingent : 
 
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Aktive 375.00 kr. passive 100.00 kr. Forslaget blev vedtaget. 
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5 Valg af bestyrelse : 
 
På valg var Lars Borg og Finn Hjerrild Nielsen. Andreas Christensen ønskede ikke at fortsætte 
som formand. 
Bestyrelsen foreslog Finn Hjerrild Nielsen som formand og Henning Olsen (DEN 73) som 
bestyrelsesmedlem. Udo Baasch (DEN 64) blev valgt som suppleant. 
Bestyrelsen blev godkendt med klapsalver. 
 
Ny bestyrelse   Formand  Finn Hjerrild Nielsen 
                      Næstformand Flemming Fjord           (2015) 
                      Kasserer  Lars Borg                     (2016) 
                          Bestyrelsesmedlem  Per Brøndum                (2015) 
                          Bestyrelsesmedlem  Henning Olsen             (2016) 
                          Suppleant   Udo Baasch 
 
Flemming takkede Andreas for hans arbejde i Ylva Klubben gennem mange år. På behørig vis 
blev der talt 1 – 2 – 3 og F!!!!!!!!! 
 

6 Valg af revisor : 
 
Otto Poulsen modtog genvalg. 
 

7 Indkommende forslag  :   ( ingen forslag ) 
 

8 Vedtægter og klassebestemmelser :  ( ingen ændringer)  
 

9 Eventuelt : 
 
Flemming fortalte om det kommende super DM i Juelsminde. BB – 10, Scankap og Ylva sejler 
om DM. Luffe 37, X99 og X 332 sejler klassemesterskab. Det bliver en kæmpe sejlerfest, som 
Vil give genlyd i hele landet. 
 
Finn spurgte medlemmerne om hvordan de ønskede at fejre vores 40 års jubilæum. Følgende 
tilkendegivelser kom op i forbindelse med afholdelse af vores DM. 
 
– Steen Kjølhede og Hans Rasmussen skal inviteres. 
– T-shirts med tryk 40 års jubilæum. 
– Gratis deltagergebyr som førstegangs deltager til DM. 
– Lodtrækningspræmier. 
– Personlig kontakt til de Ylva sejlere vi normalt ikke ser til DM. 
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Henning Olsen afsluttede generalforsamlingen med på behørig vis den lange udgave af 1 – 2 – 3 
xxxxxx for Ylva Klubben. 
 
Referent Per Brøndum 
 
 


